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Kamutay İş Kanana proıeslnl göriişmeğe devam etti 

Projenin encüme!l~ giden beş ~a.d
desinden gayrısı kabul edıldı 

, Başöetke 

LEON BLUM 

Falih Rıfkı ATAY 
. . . r 

Fransa sosyalist partıs~nın ı-
deri Leon Blum dündenberı baş
vekillik makamına geçmiş bulunu· 
yor. 1932 de Heriyo : ''-fradsa 
radikal sosyalisttir!,, dıyor u. 
1936 da şöyle denebilir:"- Fr.an
sa, soldur!,, Eğer halk cephe~ı ~
rogramı halka az çok saadet um • 
di verirse, Fransa iktidarı anc~: 
parlamento - dışı darbelerle sag 
sürüklenebilir. 

Fransa, sosyalist iken, parl~~en
to ve hükümet mekanizması ıçınde 
sosyalizmin bazı hatıralarını an: 
cak muhafaza edere~~ s~.ğlaşan ~;~ 
çok şahsiyetler görnıuştür: . l~g 
terede amele partisi liderı ıldıda
ra geldikten sonra, inıpar8:,torl~
ğun zaruretlerine boyun egere ' 

~ı la kendi davasını bırakıp sagar 
elbirliainde bulunmuştur. Leon B
lum'u; baş vekilliğinde başk~ 
bir hususiyet var: O, halk cephesı 
birliğinin seçim sırasında bütün 
tnillete vadolunan programını 
icra etmeğe geliyor. Bu .P~~g
ramda radikaller onun partısı ıle 
birleşmiş olduğu gibi, komünist
ler de şimdilik ancak bu kadarım 
imka~lı görerek, fakat ileride 
kendi iktidaı·!arına doğru bu mer· 
haleden geçmeği zaruri ~Y~.rak, 
hu programı tatbik eden hukume· 
le durluk temin etmeğe söz v~r
nıişJerdir. Radikaller hiikü?.1e:te ış
tirak ediyorlarsa da, konıunıstler 
bu iştiraki reddetmekle, sağ ceph~
Yİ şu sırada işe yarayabiJir bir sı
lahdan mahrum ettiler. 

Leon Blum son nutuklarından 
birinde kendi partisine şunları 
söylem iştir: "l timad ını.za liiyıkım. 
Bilirim, bu itimad tamdır! .. :;·· 
Bende ıel vasıfları olup olmadtl['
nı bilmiyorum: Bu sizin ve bejj' 
için bir imtihandır!... Her ha e 
hem kararlı hem cesaretli olaca
ğım ... Uzun' müddet iktidarda ~alk 
maklığımız için, süratle, "!"~af8a ol.rnak hissini telkin etmelıyu.. en 
bunu İstememi§tim, beni bu j'
dan kurtarınız, diyeceklerden e
... ·1· , gı ım • •• ,, · • 

Leon Blwn 64 yaşındadır: Y~r
ıni bir yaşındanberi · sosyalısttır. 
Mebusluğu o kadar eski değil~e d~, 
daha ilk mebus olduğu va kıt, f •
kir kuvveti ve zekası ile, parla· 
nıento grupunun şefi olmuştur: 

" .... Herşeyden et?ef ~~kir~~r~ 
karşı hassas, fakat tiirlu turlu 
manzaralar ar.zeden hayatı sever 
bir insandır. Bir insan ki çocuklar
dan, hayvanlardan, yeşil k~r man-
7.aralanndan hoşlanır, vakıt bul
duğu zaman zevcesinin kulland~
ğı bir otomobille Fransa köylerı
nin pek iyi tanıdığı ve numaraları-
na varıncaya kadar bildiğ~ Y~!la
rında gezer. Bir insan kı guzel 
tablolardan ve ahenkli mimari e
serlerinden zevk alır, htl§metli cep
hesi sık dallar ve yapraklar , ar~
.sınd an görünen asil üslubla bır bt
rıayı seyretmek için uzun me~a~e
ler katetmekten çekinmez. Bır ıtı
•Cln ki musikiden • BeethotJen ol
•ıın, Dukas Ravel tJeya Duparc 
olsun biitü~ musikiden - hoşlanır. 
'Bir insan ki her §eyi okumu§ oe 
hafızasında tutmuştur; Hugo'da'! 
3'iizlerce mısra oe Jaures'den bır 
~k saylalar ezberlemiştir; 1'la-

( Sona 2. inci aavfada) 

Kamutay dün Tevfik Fikret Silay'ın 
reisliğinde toplanarak iş kanunu layi
hasının müzakeresine devam etmiş ve 
layihanın enc5mene iade edilen bir kaç 
maddesinden maadasını görüşerek ka

bul eylemiştir. 
Encümene iade edilmiş bulunan beş 

madde de pazartesi toplantısında görü
şülecek ve bu suretle Iayihanm müza
keresi tamamlanmış olacaktır. 

~~* 

Celse açılınca, muvakkat encümen 
mazbata muharz:iri B. Rasim Ferid Ta.. 
lay (Niğde) eveli günkü toplantıda en· 
cümenin almış olduğu 5 inci maddenın 
yerine proejdeki birinci fıkranın aynen 
ibka edildiğini yani umumi, mülhak ve 
hususi büdcelerle belediye büdcelerinden 
maaş veya ücret alan memurlar ve müs
tahdemlerin bu kanun hükümlerine tabi 
olmadığını söyledi. Refik İnce (Manisa) 
Birinci maddede de tarif edilen işçi; 
doğrudan doğruya şahsa hizmet edenler 
olduğuna göre, manevi şahsiyete devle
tin bir cüzü olarak, amme hizmeti gören 
müesseselerde çalışanların tabiatiyle bun. 
dan hariç kalacaklarını ve bu fıkraya lü

zum olmadığını söyledL 
B. Rasim Ferid Talay bunun her 

hangi bir resm1 daireye mülhak olmak 
üzere açılacak olan bir atelyede müstah
dem olanlar maaşlı veya ücretli olsun 
bu kanunun hükmüne tabi olmıyacakla
rıru tebarüz ve idari vazifede müstah
dem olanların bu kanunun üşmulu içine 
girmediklerine işaret etmiş olmak için 
bu kayıdların konulduğu cevabını ver. 

di. 
B. Mithat Aydın (Trabzon) hususi 

idarelerin, belediyelerin inşaatinde ça
lışanlar hakkında izahat istedi. 

B. Rasim Ferid: Kendi büdceleri 
teşkilat kadrosunda o memurların maaş 
ve ücretleri olduğundan dolayı dahil ol· 
madığmr söyledi ve madde kabul edildi. 

Ame1e kin yapılacak tesisat 
B. Emin (Eskişehir) - İş yerlerin

de amele için yapılacak tesisatın o işin 
(Sonu 5. inci sayfada) 

B. ŞUŞNİG'İN ---
1TALYA YOLCULUGU 

BB. Musolini ve 
Şuşnig dün 
konuştular 

Roma, s. (A.A.) - Stefani ajansının 
aldığı haberlere göre, düçc Avusturya 
başbakanını, Predappie yakınındaki Rok
ka Della Kaminate da kabul edecektir. 
Duçe kısa bir müddet dinlenmek üzere 
oraya gitmiştir. Rokka Della Kaminate, 
Forli vilayeti halkı tarafından tamir edi
lerek düçeye armağan edilmiştir. 

Dış işler müsteşarı B. Fulvio Suviç, 
Rokka-DeUa-Kominate' deki malikanesin
de B. Musolini ile buluşmak üzere Ro
ma'dan hareket etmiştir. B. Suviç, bu. 
gün duçe ile B. Şuşnig arasında vuku 
bulacak görüşmede hazır bulunacaktır. 

Viarecyo, 5 (A.A.) - Avusturya 
başbakanı B. Şuşnig yanında katibi 
şmit ve dış işler bakanlığı tarafından 
teşrifatına memur Kont Çittadini oldu
ğu halde, dün akşam buradan otomobil

le hareket etmiştir. _ _ _ _ 
JlS 6 csı soıss u IS o avca ali 

Güreş müsabakaları 
Güreşçilerimizle finkmdiyalılar 
arasındaki müsabakaların so-

nuncusu dün µe,·f: yapılrlı. ı· 
(Yazısı 6. mcı sayfada) 

a#PLD si4JldJfSUJ'*5U'PSJ.-.S 

Yeni fransız kabinesinde 
19Sosyalist, 14 radilcal sosyalist aza ile üç iradın müsteşar var 

B. Leon Blum radyoda yeni kabinen.inprogramını anlattı 
ft 

Yukarda; soldan, sağa.: BB. Şota;ı (Devlet bak.anr), Monne (Tar cm), Leon 
Blum (başbakan), Pier [(ot (hava). -

Ortada; soldan, sağa: BB. V. Orivol (finans), 1. Delbos (dış işler), Daladye 
(mi1J1 müdafaa), Pol For (devlet bakam) • _ 

Alt.ta; so~~~n. _sa~a: BB. Salengro (iç işler), Seliye (sıhat), Spinas (ekonomi), 
Bn ]olıo - Kıırı (ılmı araştırmalar mü<ıteşarr), B. Löba (iş) . _ 

Paris, 5 {A.A.) - Yeni fransrz kabi
nesi §ll suretle kurulmuştur: 

1: Başbakanlık: 
Başbakan: B. Leon Blum. 

Devlet bakanlan: BB. Kamil Şotan, 
Pol For, Moris Violet. 

Başbakanlık müsteşarları: BB. Maks 
Dormua, dö Tessan. 

2: Milli Müdafaa: 
Harb bakanı ve başbakan muavını. , 

B. Daladiye. 
Bahriye bakanı: Gasnie - Düpark, 

Ha\ a bakanı: Pi er Kot, 
H ırbiye ve bahriye miistesan · Fran

sua Blanşo 

3: Umumi idare: 
İç işleri bakanı: Roje Salangro 
İç işle< müsteşarı: Obo. 
Adliye bakam: Rukar, 
Terbiye b::ıkanı: Jan Zey, 
Terbiye müsteşarı: Bn. Brunşvig, 
T eknik öğretim müsteşarı: Jülien, 
İlmi araştırmalar müsteşarı: Bn. J o-

Iio Küri, 

(Sonu 3. üncü say/ada) 

Boğazlar llonleransı 
Montrö delil toplantının geri hıral{ılaca~ 

hakkındaki haberler doğru değil~ 
Bazı gazeteler Montrö boğazlar kon. 

feransımn belli olmıyan bir tarihe veya 
asambleden sonraya bırakrlacağmr yaz
mışlarsa da, yaptığımız tahkikatta, An· 
karada bu yolda bir tehir hakkmda hiç 
bir malılmat mevcud olmadığı anlaşıl
mıştır. {A.A.) 

l ' ı· .. l . ~lançesler ,art ıyen in nr ;rcızısı 
Londra, 5 (A.A.) - Mansester Gu-

ardien gazetesi diyor ki: Türkiye bo
ğazlar hakkındaki talebinin gördüğü ka
bulden hoşnud olmamazlık edeemz. Bu 
kabul hemen hemen umumi olarak mü. 
sait çıkmıştır. Hatta Bulgaristanın hattı 
hareketi bile beklc:unedn çok daha iyi 
olmuştur. Ancak boğazlar meselesinin 
umumi Akdeniz meselesinden ayırd e
dilmesine belki imkan olmıyacaktır. 

\
~~~~~~~~~~~~~------

• 

B. Cemal Hüsnü 
C. H. P. tarafından 
Bolu mebusluğuna 
namzed gösterildi 

Açık olan Bolu saylavhğma eski 
Bern elçisi Cemal Hüsnü'nün Cumuri~ 

yet Halk Partisi tarafından namzecf 

gösterildiği Genel Başkan vekili tara : 
fından aşağıdaki telgrafla seçiciler~ 

bildirilmiştir: 

''Bolu saylavı Mitat Dcnli'nin ölü • 
mü üzerine boşalan Bolu saylavlığına 

eski Bern elçisi Cemal Hüsnü Taray 
Parti Genbaşkurca Parti namzedi olaj 
rak onaylanmıştır. Sayın seçicilere bil .. 
di6,. v" belitirim.,, 

C.H.P. Genel Başkan Vekili\ 
· 1. İnönü 

B. Cemal Hüsnü Taray 

GAZETE 1ŞÇ1LER1NIN 

GREVİ YÜZÜNDEN 
• 1 -

Dün Pariste 
,ancak altı gaz~t~ 

, çıl~ahildi 

"' ~ ."l 
fi: 

Fabrikalarda uyuyan grevciler 
I 

Paris, S (A A ) II . .1 . . • . · · - aşet ışçı crının 

grevı dolayısiyle bu sabah ancak beş ga-

zete neşredilmiştir. Bu gazetelerin de 
dağılması çok güç olmuştur. 

Bu sabah neşredilen gazeteler, şun
lardır: 

Ürnanite, Popüler, Oh, Pöple v"' kıra\ . 
{Sonu 6. rncı sayfa:J;;ı • 



SAYFA 2 

IJiquniqkr 

Bankalar kanunu 
Kamutay, T#Jriiye sınrrlan için

i e laaliyette bulunmak isti yen 
'1ankaların tabi olacakları kayıtla
rı tesbit t!dt!n yeni bir kamın h-
"ııl etti. 

Banka muameleleri, ticaret sa
hası11a dahil ve banka, başlıbaşın• 
bil tkarn müessesesi oltlul,,_ 
girt!, ticattt kanımrmtlan ayrı ola
rak bir baablaz kaııunıma ne lü
zum vardır? düşüncesi hatıra gele
bilir. 

Bu lüzamu anlamak için, her 
şeydm ö~. bnbu6f bir ticaret 
mie.sseseai De buhyı bhibirin-
4en ayıran esaslı larka işaret et
memiz lazımdır. 

Bir ticaret mBessesesinin, onun
la muamelede bulunacak halle için 
,.abei bir emniyet teliiıı etmesi 
llaytttl bir ihtiyaç dt!fİldir. Çünlcli, 
alıcı, parasının mıılıalHlini aynen 
o müesseseden almakta ve onun 
m11btUerati7le meşgul olmaya 
,.,,,. tlııyınamalrtadır. Ticaret 
mBnsesesi, ancü kendisiyle /ue
'dTye mlsteıll4 mfln&seHtleri olan 
tlller ticaret ve maliye müessese
leri lpa itibıru ve emniyet arzet
mei icalJ eder. Bu tibarla hatalı 

llareketlmyle dilpbileceli giJ' 
vaiyetlerden ancak birkaç finans 
VtfY• ticaret mlit!SSmni unra s~ 
iabD~k olan bir tictm!tbane içia. 
ticaret bmma dışmda ayn kayıt
lar re fidtlnll lllhyyideler koy
ma Anlttti mevc:Dd değildir. E
sasen 'ticarette itibu mnelesl. 
krediyle İf yapım miJeaeseleria 
r .. eriade tlofrabıı dofnıya çok 
1 "SS8S bulrm4ııklan bir iftir tle. 

Fakat bir banb JPn Yniyt!'t ay
r r defildir. Tuarnıla ve tasarNJ. 
lunu klJpünde baps«memeye teş
Yik ettifimi% ballc, biriktirdiği pa
rayı laisle ifletmek IJzere emniyet 

edilecek bir müessese tuır: Ban
ka: 

OnWJ indinde, bu banka sözü 
zatında o katlar itibar ta§lr 
ki, parasını yatıracağı müessese
nin ayrıca hüviyeti, arzettiği em
niyet prutisi üzerimi-dfişüam• 
yl lkıuuııs glrlr. a&WD bana 
vaiit ve imldnı da mtJs-1d tlelfl
dir. 
Şu halde, büylilc halk kütlelerini 

müştereken alakadar eden "ban
lul' müessesesinin, ticaret kanu
au dl§ında, ve htırhanf{i bir ticaret 
mndtm, rok dalıa ,,aiselc ~aran. 
tiler arzetmesi lüzumu ortadadır. 

Camariyet bildbnetinin, ilk tec
rlJbelerine i~tinaden dRha önce ha
zırlamıı oldu~u "mevduatı koru
ma kanıın_.. bu emniyet balum11~ 
dan budn bizi tatmin edecek bir 
mfikemrnel"1«te olfllllllrlr içindir 
ti, şimdi bbrı1 .ıilea tl•llll ~elliı 
bir ••abrar bınma'9 nan bnır
lanmasnıa llrtlnc basıl olm8'fıır. 
Bımtla llble. banua4mı ı.

yu mlaseseleria, balkıa lutklı 
olllrlllı -.ın,«}ı!ıf i-'e «tikim 
•ilamlılc tel•lrldsiai sanaalc • 
labt!llere ...,..,. hlmalannı lnll
yecelı ve her tirli saiistimaDeriıJ 
ba müessaelerin ioyınmd• yer 
bulması• imlcb rffllliyeeelc o
lu ba yelli bınm, miln ,..._,. 
lım 6'Jatlea Pae wemfleme teım
yilled 6östertli~ llir sırada. bal
lcmmm tasıunıla re taamılrm Ur
b olanlt yatnıldıfı baaU ...... 
sim bqı olan prlc ve alAbsmı 
artıracak ve aym • ......,. mem
lebtbı MoıJomilc bayatmtla mi 
oympıı ebemivetli senıurvt!leda. 
bası lcldl tecrilbelenle 66rlJld&fl 
6ibl • .;yazı ve beba olllJUllM im
Ha venniyecelcth. 

YASAR NABi 

Ydrıı drt 
Y annki at yarL' lannda 

hangi atlar kazanabilir ? 
Ymn m.w- at JU111anmn betin- ' el..._... ....... büiloyaaa,a-

caldaa --da ..... - amuJan 
... lwreJden ....... phpaıiJz. 
Sat•+a •a4tle ...ıı,a J'Ul)O&az: 

BiRiNCi KOIU: D1rt w daha JU· 
..... ,.aft Jdç Jıota bnnım1111ı yer• 
U, yarım kan ve halis kan arab at ve ku

ıaklara mahaua •tıt kofuaudur. Mesa
i li 160t metredir. 

Kotaya 15 11t ft bir bak bydedil
dr. 'B. Aliinedin C'e;Un DamiDdeJd a-

t blriaicf -- ~tla!:ed- kotmuttu. 
.. akat kotuda bir tek rakibi vardı o da 
kopya bandı w Ceylla Ddnd oldu. 
YIJ'Ul ywada hıpca_.., kendilinden 
O.tin ohm-Jda beraber Ceylana da 
lula idmlıd ..uı-n J,u .. ,. llllpe
nk ...._ pll8e oı•....,.,.... Diler p1&. 
ie ... Ta,;.n tatıd,. edebiBris. 

Dbfd K011J: Din .e c1üa ,ab
n J'llllald laaBa lam in&iJis at " lmrak.. 
1na ...._ bandibptır. 11aa1em 2400 
metredir, .. ,. JUlh adada~ 
aklan kilolu pnJardır: 

58 llarlds - a GrwSem - so Bars • 
S4 lorompo. 

Bu mnaimcle ıesilmiren Grandeua 
JU1D bir u dalla bafif ko ... ydı kolay 
1ıiaansrdıo Alur arlra6lp . ... t"ompoaUD 

bir fq J8l*almı Omid etmfyonas. 

lıbrlda iJi bir kop J8pana Gnndem 
isin Sok telllikelidir. Bü•mptteıekte ..... .....,,,.k lmidiJle Busa da O)'• 

MMN1ir. 

UÇt)NcU KOIU: Dört ve daha yıı
bn 7attaJd )'UIJD bn inpu at n lm
raklara mabaaa bu kOfUM&dur. Meufe-
111000 metredir. 

Bu kotU. bu menimde yanm kanla· 
nn ma.nt kilo ile yapacak:lan ilk kotu
dur. Haııcllbp kopJanada dalma batt" 
iken ve kiloea 62 cleG......,. dUpaljen 
Alemdar JUlll 58 kilo ile kopcaktır. 
His t&pbala bu .a..ı at mlla'fl kilo ile 

rakiblerine ço\ faiktir. Y aJnız meaafe
llİn lmahp n yanında çok çabuk atlL 
nn bulunuıu kofuya biraa flpbe bnt
tınyor. Buna rapen kotunun favorisi 
olarak Alemdarı ıa.terecetiz. İkinci fa· 
vorimis Aybaııdır. lcbiwnlannda çok gil· 
zel kopn Kuhinar her nedense kofula· 
nnda a}'DJ Jnnveti gösteremiyor. Çok 
pbak olan bu lmrap (outsider) ola· 
raJr oynanabilir. 

DORDUNCU KOŞU: Dört n daha 
yuQ?ı yattaki lıalia kan arab at ve ba
raklara mahauıtur. Mesafeli 2600 met• 

redir. Bu koıuya dört at yazılmııtır. 
Bmdardım Mr tanesi Aabtada bk def• 
btw- ee,redecelünls ~ Hali· 
mln (tbnilhattaf) isn>indeld alldar. 1Jd 
yqmda iken Mısırdan gelen bu at tim· 
dl,. bc1ar 1aptılı koplarda memleke
timizin en kuvvetli atlanm h~ yorul· 
IDldan pçtL Yarm da neticenin aynı o-
lacafına tllpbe yoktur. Diler atlar ikin· 
cillk l~in prpıpcaklardır. 

BEŞiNCi KOŞU: 936 aeneal zarfm· 
da kotu kannmamlf laalia kan inciliz 
at ve luaraklara ...a.uatar. lletafeaf 

2200 metredir. Ba menlmcle bzanma· 
yan Uç at kaldı, bunlar da B. Akffln E

rolu ile B. Fethinin Okkay ve Talu lı • 

mindeki atlandır. Bu üç atın kuvvetleri 

biribiriDe çok yakındır. Kotaya Bro
........... im tahmjn ~ide bera

ber raklpı.ladeD p paa1ı ı&mlJG-

ru. 
Çifte büia bbinct • içindi ve ildn

d • ls6adl kftalar uumc1a iki Mfa
dır. 

ÇAGRl 
C' • hHı k • &ıııı 19i ..... 

..e ı.- • tıı' m' •w. .... 
......... ıodamillmK6lu .. 

cR ıni toph-abr. 

ULUS 

Bir yugoslav bakanı 
lstanbulda 

latanbul. 5 (A.A.) - YdSoslavya 
blık11i ••-• B. ş..ld Bela ve 
1G .. UhLlğ 5 .............. . 
tehrimize selmiller " istasyonda hü. 
ldimet namma vali muaftni •• dıt itler 
• h kit i*otokol .................. B. 
Rıfkı Rilftü tarafından kartılammflar· 
..... Bir polia müfrezesi telim resmini 
ppmlfbr. 

B. Şevki Belımen yarın alqem An· 
karaya sidecektir. 

Salihlide bayındırlık 
hareketleri 

S-M.6, S (A.A.) - bpbay Plkret'in 
..........- bltlD Wy mahtarlan ço
cak aiııeme - n• .... tophı•ıll K6y· 
Jeriııa tenislik if1erl c&ll8ldtL Bütün 
lllJlaia Jdreçlenaı..a ve ~~ ki. 
reaitllis nlerin t.alerinin ldnmitle 
........ Yy bllftledııdn semin katı.. 
ma betıoa ._ ve bol clnet ft bava 
pmewi için pencereler açılma• brar
lııfbnldı. 

Hna kmamuna tudma için bu 111 
..a.&DenleD J6ade iki ftl'lllele mu.
abıil 8CYe ine lal'llacapm bildirmit
tir. 

Karakösede yağrnıu
ve kar 

ltualdi9e, s (A.A.) - Bir laaftadan-
1ııeri .arekli yaimwlu ~· Bu 
..... da daiJaıa br dftp .. lljtlı. So-

lakta jebinle .. ~-
Denmh Nmaılw ,a.ln6rn müna

lllıllt l'sll1rle ~. 

İki kasaba arasmdakı 
arazi anlaşmazlıJh 

halledildi 
Akhisar, S (A.A.) - Akkocalı köıyti 

ile Bal&elirin Sındırğı kazuınm Ya&cı 
Bedir kaytl arasmda Z8 yıldanberi de
vam eden lllDlr ye erad anlafmazbp bal
ledilmittir. Hüküm Ak1ronalı köyü le
hine halledilerek temyizce tudik edil
mit ve iUım gönderilmiıtir. Bu 28 ıe
nelik dava doıyamun temyizce gönde· 
rilmeai için 4 7 lira posta Ucreti veril
miftlr. 

Başbeıke 

LEON BLUM 
,Bqı ı .. ıaoi sayf ıdı) 

ülerin ,..,,.U.i bilir !1f ~ 
-~ ,_..,,.,,~ dililulll• Wi6 
titl•ı Sl..wlW oe ,,.,..., laQın. 
"• ...,,., yamqtar oe ÜlerH Umı 
lelalenin .. miiflıiil rnaelelerinı 
........... me6ilir. Bir iman lıi 
idmlii wnan iiti8""i7flf IHıhain
den ,,__z tiyatrosıınıın tcuilaine 
sesefHlir; lriila- 6ir inaan lıi her 
fel'İ 6ilir oe laer ~ hrf& alGlıca 
fiay., laatt4 İ7İ ~ İS ..... e
dalri-,. 

••..JiJıir jinutalilılerinin en 
incelmni hile ""'1rtımtlia mulde
dinlir H G)'ftl zamanıla fikriıti. ol. 
dala sibi. aonana War ilotle • 
.ıebilmclı ~ en ..,,, en tültletli 
.....,,. ... .nliiflir. 1' """1nntül 
........ .., ,..,.,. .,. İldİ7flf •. -.q.,,ı.- ,,.,,,,,_.,. 11• 

.... -·--· - ıelıliWi 6ir •• ..W.fıi ...... nrle _,,,_,Wir • 
Bnıli ..... .,,. tlinler, '"""' 
Alllill.a. ..,,........, ılinWifi-
-. ...w ""-'• l.r--. .• 

...... Wr btteltir •• J..y. 
...-•ı11lnWn en had ·-nm
da ......_ seli7or· FJ'8W8am •. ,.i .... Wıpk..,.... ..... 
........ ,..... Ondan Ce
.... 6t, A.....,. w......,. 
da ... s&ftDlettirmek illi~ 
IDiPetler de bir teYler bekliyor! 

Folila Rılln AT AY 
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Muğlalılar da Hava Kuru
mwıa ürünlerinin yüzde 

ikisini verecekler 

Muamelesi biten emekli 
ve yetim maa an 

1.5.936 dan 1.6.936 ya adar iç ı,. 
bnlıkça iti biten emekli, oblz ve dul

Jlufla. 5 (A.A.) - Bu ged laalke
vi salonunda ilbaym bqkanbğmda top
lanan tarvn ve tecim odaJan lyelerlle 
ilçeleri temsil eden encümen üyeleri, u
pk kurulu üyeleri, toprak lrilnilniln u
çak içia ven1mekte olan mikdannaı yii%• 
de iki olarak almmuma birlikte ve bO· 
yUk bir zevk ve c~kuntukla karar ver. 
cb1er. Bu karar derhal ilçelere bildirile· 
cektir. 

İzmir kültür parla 
ağaçlanıyor 

İzmir, 5 (AA) - KWtlr parJWun 
ağaçlanması ve çiçeklenmesi iti bula i· 
lerlemektedir. Uç aylık bir çahpna ne
ticeein.de Kültür parlmwı dörtte biri 
tarlalarla, fidanlarla dalenerek mUatü
bek teklini almlftlr. ı .,. tlllihlne ... 
dar AtatUrk denim mUsetıfaln lap edi· 
lec:eii Mhanın çenesi ele tarblarla tan. 
sim ecli1nrit baJanacaktır. ıru.ar ıaha· 
8nda her g6n muntuam bir tekilde 250 
itçi beJedi,e mlhendWed Ye pu-k mtlte· 
husınnm nuaretlnde çabttmlmaktachr. 
Yalanda K6lt8r pu-la etrafmc1a1d mey· 
dan n bulnnn kesme tq d8fea111niae 
başlanacaktır. Killtilr pu1anm 1m1r bir 
~şma ~ iki yılda tamamlanacp ma. 
hakkaktrr. 

B. İzzet Ziya öldü 
Ekonomi Bakanhiı sanayi umum mil· 

dilrlillü memurlarından reuam luet 
Ziya, eveUd giln akfam adlrdeden nU. 
muııe hutanainde ölmtlt ve diln 111•· 
den Hm& ccnual ilacı :Payr• cami-

f inden bldmlarak törenle ıömillmilf
tür. 

On gilnlük hastalıktan IOlll'8 cY.ın ken· 
diılnl toprap verdiiimfz luet Ziya, 
sanat llemimizde t;ımmnu9 emektar bir 
reuamcb. 

Bittin 8mriinii, derin bir qkla ballı 
bulundulu sanata •ermit ve bir kaç yıl 
evel pzetembin de reuambğmı yap
IDIJ bulanan luet Ziya aynı zamanda 
eski ve faziletli bir memurdu. 

Cenaze ttSrenlnde Ekonomi Bakanlı· 
lı arkadaflan, ıanatkar doatlan ve bir 
çok sevenleri bahmmattur. lnet Ziya 
anat tlemimia için de kayıptır. 

Aylmne, bakanlık arkadaflanna bat
sağı dileriz. 

Kısa iç Haberler 
Ai:lanada Tiirkku111 çalqm•lan 

9 m&y11ta parlak bir törenle açılan 

Adim TUrSkufU kurıu barUetle ae .. 
1

- vam etilieitealr. Kayadb tllet.eıiUı •• 
tmı ottızdat. Bunlar temmws batma b.;, 
dar pıta1r1e pı.,....ıir "'iemmuzda 
lnönil kampına iftirik edeceklerdir~ 
Her ıabah ıaat 5,30 dan 8 ve 17 den 19 
A adar den yapılmaktadır. Talebeler, 
plan8r ve plln5rdllllk tarihini, plloa
rtl yerde ytırütmeii 81renmiılerdir. 

Şimdi, ııçraylflara baflamıtJardır. Alı· 
nan neticeler çok ilmid vericidir. 

Bafnda tütün piyasan 
J4aymm IOn gtinlerille kadar Baf. 

ra'da atoktan 87 bin, ·~ 23 bin 
kilo tilt'.bı Atılmlftır. ırtatlar vasati 
olarak. Bafra'da IO .90, alaçamda 'IS • 
170 kurafU balmaftur. Halen Alaçam· 
da 170 bla kilo tiitiln ftrdır. Bamuı 

145 bin kiloau tilcc:ar, 25 bin kiloau 
çiftçi elindedir. 

..... __ R. Peker'in _ ...... 

lnkılib Dersleri 
AMara Ye latanbal ODiY .... 

tel..mde R. Peker'in verditi İDkl• 
lala ... alahwlw bltulaa ta1• 
~ sösd• seçirildikten aon· 
.... uws &u-'f'iw kitap ... 
imde ............. U4 •7*-a bıtaa 
..... pJms ·-· ...... ,, kar
pbp olarak ta. 7ercle ON KURU· 
ŞA •hlmaktadlr. 
il il 1 111111 il 11111111 il ...... 

,. 

lar maaşı tahlİll liatesi: 
İstanbul belediyesi duh iye M. ko 

trolu İsmail Suat (Eyt ), lıtanb 
belediyesi Bakırköy B. Ş bapttibi ltt 
amJ Hakkı (Tebüt), latanı.I beledi 
yeli Uıküdar B. T. I· memuru tamai.f 
Supbi (Tekaüt), lıtanbal beledi • 
yesi Beyoilu B. T. Ş. Tabak 4 

kuk memur ve kltipliiinden mü ot 
tekait Feridun (Eytam), İltanb 
belediyeai bahçeler mulıafızı Mustafa • Sabri (Tekaüt), İltat'lbut belediyesi 

1 klprll tahaildan Ali (Eytam), Gireıud 
huıuıt muhasebe birinci daire tabaild ... 
n Ali Rua (Tek.Ut) Çanakkale eski 
ilkin memuru Dmn (Eytam). Samau• 
nilfuı mfidüril Bahri Jıfalatyalr (Tekaı 
ilt). Çef!DC nifu memura Kmri Oral 
(Tekaüt), Belviraıı nahfyeıl mldür ve
kni HaJU Rlfat (Tekallt), Ac1ana eski 
fakla katibi Abdarnhman (Eytam~ 
Bqkale b1"'8bmhlmdan mlltekait 
HtıanG (Eytam), Erdek nuta. litibJ 
HOseyin (Eytam), Kilre eakl DJID&k&t 
mı Muzaffer (Eytam), Kerkft eski mu 
tuamfı alil Mustafa (Eyma), Çetmf 
nahiyesi ntıfuı memura Z.. Demi• 
(Eytam), Karacabey haıaıt maha1eb4 
memura Muıtafa Hikmet (Eytam) 
Devrek hususi muhasebe piyade bhıil· 
dan AptuDah (Eytam), Gaziantep me1' 
tapçuıa Raif Akman (Eytam), lliilgf 
Dahiliye nezareti lich ~m\1111 altı A· 
af (Eytmı). Akçaabat kaymabmlıtın• 
dan mtıtebit Kdnnet Ta11t Damlupı• 
nar (Eytam). Xaraiaab eald alfaa me~ 
anını J.11 Haydar (Tekatlt), SMon kay• 
makamhlmdan mUteblt H- (Ey • 
tam), Kemah hasuıt mahaıebe 8mDUf• 

luiandan mütekait 811 'O.seyir (Telı:a. 
tlt), Jıfardhı tahrirat bJeml es1d 1-t mU 
meyyid ölU Hakin Hthnl (TebUt), 
farld Karae~ eski tahrlnt 1ıltibl Ki· 
mm AJtmay (Tekatlt), Te'klHaf ftlia.I 
AmU Heper (Tebilt), Na..,W. by• 
-bmbfmdan mtltekalt Cem (Ey. 
tam). 

DiL KÖŞESİ -
Bu ı6tunda her ıen, gaeıe ye 

mecmualırımu:da &hlmbe lliıeo 
üılOb, di1, gramer, ve 1entab hata· 
lanm ipret eden bir yuı balacalw· 
DU. Jlabadmlu ti* diline hbmet 
etmek " onan güzelliilnl lllrmıak 
oldağundm ıuete " mubanlr lıml 
sikretmeden alanlr teakl4 eıleceli· 

mis utırlar için. •bd'ı ... mmm 
ltize glcenmiyeceklerlndea, w iletti, 
bu çalıp••ardDdı memnanllftle bor 
'ıhyacaklanadaia tmlnls. 
a;, • ...,.,, •• ••• ••• www ,.,.,. 

...,,,_, .. ....,.., .._ l1r Mra ..,... ".,...,..., 
........... tçkhM at .... tim 

.......... ~ iDID ...... "' •... ..,,.... .......... ....... _. -........... _ ..... .._.. 
cdillıw.w..-..m 1ı ..... 
............. "ltRl••• lirl il; liri 
rnHnu _,, MJ• .. iıllf..... ...,... 
....,,, ....... Al ••• 

... ...ı. hatta .......... "•7 
laiade tle .-.... ftl' mı?" .. ,. ..-li· 
mi .......... ile~ 
ela çıkacaktır.'' 

Ciilnle ,,.,.,,.,. ... .... ...,,, 
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ini -Suşı1ig konu~ ... ası 

T onusm:ıların ft~vı~alade ma ıiyette 
.. olmadığı bildiriliyor 

Roma, 5 (A.A. ) - B. Musolini ile 
. ..-n 

Avusturya başbakanı B. Şıışnıg ar_ .. J· • 

~ d · rcsmı t cb'Ua ya pılan kanusmaya aır su 

ıiğ neşredilmiştir: 
"A b k Via Reeyo-vust urya bas a ·anr 

dan dönmekte olan B. Musolini ile bu
luşmustur. B. Musolini B. Şuşnig ile 
Rotto 'neııa Kaminate'de iki saat kadar 

gayet samimi görüsmü stür.,. 
Haber alındığ ına göre bu konusma -

da d ıo; isleri mi.ist e<;arı B. Suviç de ha-

zır bul unmuş tur. Avusturya başbakanı 
ö" le yemeğini B. Musolini ile beraber 

g d" " d - l yedikten sonra Vene ıge ogru yo una 
devam etmiş ve bugün oraya varmıştır. 

Yarın milletlerarası sergiyi gezecek ve 

Viyanaya dönecektir. 
Salahiyetli italyan mahfillerinde e· 

bemiyetle kaydedildiğine göre bu ko· 
nuşmanm biç bir fevkalade mahiyeti 
yoktur. Ve görüş teatileri Roma proto
kollarının çerçevesi dışrna cıkmamıştır. 

Dl ) h• • h rÜll }Jar)amentoda (}JŞ 
n um "a ınesı u~ 

. h ] I nda soro-uya çel~ilecek 
.sıyasa a { {l e . 

1 
açma nutkunu söylemiş ve bılhassa 

Paris, 5 (A.A.) - İyi habe~ .~an a:-rdaki üç hakim fikir üzerinde ısrar 
1• f"ll . d söylenıldıgıne aş g . b .. d"" .. par amento malı ı erın e . · t"r B Heryoya göre u uç uşun· .. h .. k .. etın etmış ı . . 

gore, yarın öğleden tionra u um • eni teşrii devreye hakim olacaktır: 
.. k"b wnumı ce y 

programını okumasını mutea 1 
. • 

1 
Cumuriyet müesseselerini koru· 

· - on ıstızalr -
aıyasa hakkında en aşagı 
iaktiri verilecektir. Tadil tekliflerini ek· 

. ·ı · apacaklar· serıyetle sağ cenah partı erı Y 
dır. 

Öte taraftan bildirildiğine göre, Blum 
hükümeti 40 saatlik hafta ve kollaktif 
kontratla; hakkındaki kanun projelerini 

. k bunlann sah 
nıeclıse yarın verece ve . 
~ünü müzakeresini taleb edecektır. 

P l 1.. r. •· toplantısı ar umerıtonıuı l unıaı 
Paris, 5 ( A.A.) - Parlamento, saat 

B H 0 mutat o-
15 de toplanmrştır. . ery 

mak, 

2 _ Ekonomi sahasında kalkınma, 

3 _ Gerek içerde ve gerek dı§arda, 

sulhu muhafaza. 
B. Heryo, netice olarak, son seçimin 

Fransanın kendisini serbest cumuriyet 

müesseseleri vasıtasiyle kurtarmak ar-

sunda bulunduğunu göstermiş oldu· zu . 
ır:. çünkü bir takım maceralar peşın. 
6 unu, 
de koşmanın ne kadar pahahya ~turdu· 
ğunu pek iyi bildiğini söylemiştır. 

Yeni Fransız Kabinesi 

(Ba!jl ı. inci sayfada) . 

4: Dr§ münasebetler ve denız 
aşırı Fransa: 

Dış işler bakanı: !von Delb~s, 
Dış işler müsteşarı: Pier Vıeno, 
Sömürgeler bakanı: Mariüs Mute. 

5: Finans ve devlet b?rçları: 
Finans bakanı: Venson Orıol, 
Tekaüt bakanı: Rivier. 

6: Milli ekonomi: . 
l\'lilll ekonomi bakanı: Spınas, 
Madenler. elektrik ve mayi mahru • 

'kat müstesan: Ramad. 
Deniz ~icareti müsteşarı: Tasso. 
Bayındırlık bakanı: Bodus, 
Ticaret bakanı: Basticl, 
Tarım müsteşarı: Liotey. 
P.T.T. bakam: Jardiyye, 

7: Sosyal tesanüt: 
ls bakanı : Löba. 
U

0

mumi sıhat bakanı: Seleye. 
Ba· 

Çocukluğu himaye müstesarı: 

Yan Lakor. 

Kabine azalarının merıtWP 
ol<lukları partiler . 

. - Havas ajansı bıl· 
Pans. 5 ( A.A.) bir 

diriyor: Blum kabinesinin muayyentd 
Yrılmış o u· 

takım kompartımanlara a . K bi· 
• . .. ··ımektedır. a 
gu dıkkate değer goru d 
ne erkanından dördü senato adsın ~: 
ve 27 si saylavlardandır. B. Pot Fordı. 

d h"l değiJler ır. 
3 Bayan parlamentoya a 1 d. 

1. t 14 ra ı
Y · k b" de 19 sosya ıs • enı a ıne • r-·ne 

kal ·sosyalist ve 3 de sosyalist hır ıgı 
nıensup zat vardrr. 

Eski ve y<>ni bakanlar arlısında 
bir 1-.onu~nıa E 

P . 5 (A " ) - Yeni bakanların • 
arıs, .~. kd" 

lize saravında Cumur başkanına ta ı· 
· ·. . · bakanlı~rnda 

mı merasımınden sonra ıç " 
Löba aB. Saro. Farossar Salangro, ve 

rasında bır görüşme yapılmıştır. Grev 
mesPlesinin bilhassa mevzuubahs oldu
- d h nra B Leon gu bu g-örü<:nıeye a a so · 
Blum da istirak etmiştir. 

J',,,,. im~ ,, ı .. ,111rı ili.- resmi nıtl~U 
. . B Blum. bugun 

Parıs, 5 ( A.A.) - · .. l 
saat 12.30 da ilk resmi nutkunu ~oy .e-

. · 1 neşredılmış-
tnış ve bu nutuk radyo 1 e 
tir· 

· ·· le 
n~c;bakan bilhassa su sözlen soy . . . 

rrıi ~· ir· 
" . h Ik Jar cephesi 

Programım. a çr 
S t ve parla· 

Pro0ramı ola ... aktrr ena 0 

., . . k k saatlik haf· rnento meclıs'e rınrlen ır . 
ta l e ve tatıl 

müşterek mukave enam . 
gü-11eri için de ücret verilmesi tal.eble~ı 
dahil oldu<Tu halde grevci işçilerın bü· 
tün istekle

0

rini is'af edecek iki kanunu 

hemen kabul etmelerini istiyeceğim. 
Hükümet, işçilerden kendisine itimad 
etmesini, sükunet ve disiplini muhafaza 
etmesini istiyor. Hükümet, bütün pat. 

lardan işçilerin isteklerini en büyük ron 
1 

•.. 
iyi niyetlerle gözden geçirme erını ıs-

tiyor. 

IJ. l~eorı Blum'un İngiliz 
milletine hitabı 

Londra, 5 (A.A.) - Royter ajansı 
Paris muhabiri ile bir görüşme yapan 
B. Leon Blum ingiliz halkına hitaben 
asağıdaki sözleri söylemiştir: 

· "- Yeni fransız kabinesi ingiliz de
mokrasisi ile sıkı bir iş birliği yapma
ya, milletlerarasr hukuka s~gı temin 
etmeye, karşılıklx yardımla kollektif 
emniyeti organize etmeye ve silahlan
ma yarışma nihayet vermeye çalışacak-

tır . ., 

Yeni kabinenin vaziyeti 
çok nazik 

Paris, 5 (A.A.) - Radikal sosyalist 
la Repüblik gazetesinin işaret ettiğine 
g8re, Leon Blul\l'un, İngiliz sistemini 
tatbik ederek hükümet işlerini mUste. 
şarlar vasıtasiyle döndürmek hususun· 
daki niyeti tatbik edilememiştir. Bu ga· 
zete, hükümet ve sendikalar federasyo· 
nunun birlikte bir beyanname neşredc· 
ceklerini haber vermektedir. 

Komünist Ümanitc gazetesi, bükü • 
metin grev dolayısiyle çok nazik bir va. 
ziyette bulunduğunu yazmaktadır. Bu 
gazeteye göre, isteklerini kabul ettir • 
mck azminde olan işçiler, hük:Umetten 
yardım göreceklerini ummaktadır. 

Fra11.'4a barıko.sınm altınforı bo
:>·una dışarı çıkıyor 

Paris, 5 (A.A.) - Fransız milli ban

kasının haftalık bilançosu, son hafta i
çinde 437 milyon 500 bin frank kıyme
tinde yeniden altın çekilmiş olduğunu 
göstermektedir. Geçen hafta çekilen al. 
tın kıymeti 56 milyon 5 bin frank kıy-

metinde idi. 
Fransa altırı esasından ayrılırs~ ... 

Londra, 5 (A.A.) - Niyuz Kronıkl 
gazetesinin haber verdiğine göre, Lond
ra ve Vaşington hükümetleri, Fransa 
altın miyanndan vaz geçtikleri takdirde, 
birlikte takınacakları tavır hakkında ka-
ti olmıyan bir mukavele yapmışlardır. 
Bö le bir hat vukuunda her iki ınemle
ke: fazla kuvvetli inhirafların önünü 1 
al~k için ihtiyat akçelerine müracaat 

edeceklerdi~ 

)JLU5 

N egüs davasıııı 
iyi neticelendir
miye uğraşacak 
Londra, 5 (A. A.) - Negüs, dün si

yasal tasavvurları hakkında, habeş el
çisi Dr. Marten ve elçilik memurları 

ile görüşmüştür. 
Negüs. Deyli telgraf gazetesinin mu. 

habirine verdiği beyanatta, ulusunun 
davasını iyi neticeye vardırmak için e
linden geleni yapacağını söylemiştir. 

Batı Habeşistanmda Gorede bulunmak. 
ta olan bakanları kendisinden gereken 
talimatı almışlardır. 

Negüs, hükümdarlık hukukundan as
la vazgeçmemiş olduğunu ilave etmiş
tir. 

Deyli herald gazetesi, Negüs'ün Mil
letler Cemiyeti asamblesinin 29 hazi
randaki toplantısında, habeş görüşünü 
müdafaa için, iştirake kat'i olarak ka
rar vermiş olduğunu yazıyor. 

Bundan başka, Negüs, kıral Eduard, 
B. Eden ve başka bazı ingiliz bakanla
riyle görüşmiye tevessül edecektir. 

Negüs, Cenevreye giderken, B. Blum 
ile de görüşmesi ihtimali vardır. 

8. Eden dün Negiisii ziyaret. etti 

Londra, 5 (A.A.) - Dış bakanı B. 
Eden bugün öğleden sonra habeş el
çiliğine giderek Negüsü ziyaret et
miştir. Konuşma yarım saat kadar sür
müş1tür. 

Bu ziyaretten önce Negüs, büyük 
Britanya ölüleri abidesine bir çelenk 
koymuştur. Habeş elçisi ve Lndrada 
bulunmakta olan öteki habeşle.r Negü. 
se refakat ediyorladı. N egtisün katibi ya
kında İsviçreye gideceğini, fakat danış
manlar ile görüşmesi üzerine asamblenin 
görüşmelerine bizzat iştirak etmemeye 
karar verdiğini, bunun da sebebi Mil
letler Cemiyetinin duygulannr ve hiç 
bi.r tesire kapılmaksızın karar vermesi 
olduğunu söylemiştir. 

B. Eden, daha önce seçim bölgesine 
gitmek vadında bulunmuş olduğu için 
habeş elçiliğinde bu akşam yapılacak 

olan kabul merasiminde bulunmayacak
tır. Buna mukabil drş işleri müste~an 

Lord Kronborne, Negüsün davetini 
şahsi olarak kabul ede<:ektiı:-

B. Loyd Corc, yarm habeş elçiliğin. 
de yapılacak kabul merasaminde hazır 
bulunmağr kabul etmiştir. 

Avrupada 
salgını 

gre~ 

var 
Londra, 5 (A.A.) - Büyük bir sefer 

kumpanyasının deniz işçileri ile Dok 
ve Antrepolar işçileri, ücret meselele
rinden dolayı grev ilan etlllişlerdir. 

Bu müesseseye aid olan elliden faz. 
la romorkör, bu grev yüzünden muat
tal bir halde kalmıştır. Grevden müte
essir olan yerler, Hun, Nottingham, 
Şarlod ve Nevmarkdırf 

Anvers, 5 (A.A.) - Dok işçileri ile 
liman amelesinin grevi, çuval diken R:a
dınlar korporasyonuna da sirayet et. 
miştir. Bir çok hadiseler vukua geldiği, 
ancak bunların pek o kadar vahim ol
madığı bildirilmektedir. Brükselde çr· 
kan l.ibr Beljik gazetesi, Anvers garni
zonu krtaları her ihtimale karşı kıs-
lalannda bulundurulmaktadır. -

Madrid, 5 (A.A.) - Astüri'deki 
bütün maden ocaklarında umumi g:rev_i

rnn edilmiştir. -----
Sir Miles Lampson'un 
Londradaki temasları 

Londra, 5 (A.A ) - Mısırdaki in. 
giliz yüce komiseri Sir Miles Lampson, 
dün öğleden sonra B. Eden ile görüş
mek üzere dış i~leri bakanlığına gitmiş

tir. 
Dış işler bakanlığında söylenildiği

ne gö.re Sir Miles Lampson, bizzat B .. 
Edeni görmemiş, bakanlığın mısır işle
ri dairesi ileri gelenlerinden biri tara

fından kabul edilmiştir. 
Sir Miles, ingiliz - mısır askeri an

laşmasının yapılmasını hızlandırmak 

için Londraya gelmiş olup bugün B. 
Eden tarafından kabul edilmesi ihtima
li va.rdır 

SAYFA 3 

B. Benes Bülueşe hareli.et etti 
Prag, 5 (A.A.) - Cumur başkanı 

B. Bcnes, beraberinde dış işleri bakanı 
B. Krota olduğu halde dün akşam Bük
reşe hareket etmiştir. 

B. Benes 

B. Stoyadinoviç Prens 
Pol'e refakat etmiyecek B . Kro!ta 

Bükreş, 5 (A.A.) - Gazeteler Yu· Pol'e münakalat bakanı B. Spaho refa.. 
goslavya başbakanı B .Stoyadinoviç'in kat edecekti. 

naib prens Pol ile birlikte Bükreş'e gel- Belgradda 7 mayısta küçük antantnr 

miyeceğinin ancak dün akşam öğrenil- reisi sıfatiyle B. Stoyadinoviç tarafın .. 
diğini yazmaktadırlar. Halbuki daha 6 dan neşrediJen tebliğde küçük antant 

devletleri arasında bütün meselelerdeki 
mayı~ta üç devlet adamının toplantısı 

hareket birliği tebarüz ettirilmis oldu· 
ilan olunduğu vakit romen ve yugoslav ğundan bu keyfiyet hiçbir tefsire yol 

hükümetleri arasında şurası kararlaş- brrakmıyacak mahiyettedir. 

mıştı ki, B. Stoyadinoviç aynı zamanda B. Stoyadinoviç, pek yakında Yugos. 
devlet reisi ile birlikte Yugoslavyadan Javya başbakanı ve dış .bakanı sıfatiyle 
gaybubet edemiyeceğinden naib Prens Romanyaya bir yolculuk yapacaktır. 

~---------------------
Sovyet komünist partisi merkez icrH 

· liomitesinin ıımuıni heyet toplantısı 
•Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet Rusya 

kommünist partisi komitesi umumi he
yeti toplantısı 1 hazirandan 4 hazirana 
kadar devam etmiş ve aşağıdaki mesele
leri gözden geçirmiştir. 

Sovyet rusyanın ana kanunu proje· 

si '' raportör, staline'' ziraat mahsuUe
rinin rekoltesi ve stokların birleştiril
mesine" raportörler: kalmanoviç çeru, 
mikoyan." 

Asamble, Sovyet ana kanunu hakkın 

da B. Stalin tarafından yazılan raporda 

münderic, ve merkezi icra komitesi ta
rafından yapılan projeyi umumiyet iti· 
bariy1e kabul etmektedir. Fakat bu me· 
selenin büyük ehemmiyetini göz önü
ne alan asamble bunun sovyetler kong· 

Yunan başbakanının iç 
vaziyet hakkındaki 

beyanatı 
Atin", S (A.A.) - Atina a1ansı bil. 

diriyor: 

Halk partisinin delegeleri sıfatiyle 

başbakan B. Metaksas'a iç vaziyet hak· 
kmdaki fikirlerini soran BB. Mavromi
halis, Rallis, Konstantin Rallis ve Sa
yas'a başbakan şu cevabr vermiştir: 

''- Hükümet, sosyal rejimi tam su
rette koruyacak kuvvettedir ve hüküme· 
tin fikrince bu bakımdan her hangi Qir 
kaygı bahis mevzuu olamaz. Hükümet, 
parlamentodan aldığı itimad reyinin ma. 
hiyetini muhafaza etmek azmindedir. 
Hükümet, vaziyetin, parlamenter rejim 
çerçevesi içinde inkişaf edeceği fikrin
dedir. Hükümet, 'ialrıan haikm doğru 
isteklerini yerine getirecek ve sosyal re
jimi her türlü tehlikeden koruyacak kuv· 
vettedir . ., 

Selanik ve F oloda sükun 
Atina, 5 (A.A.) - Selanik ve Vo

lo'da grevin muvaffakiyetsizlikle netice· 
lenmesinden sonra gerek bu iki şehirde 
gerek memleketin her tarafında tam 
bir sükun hüküm surmektedir. 

Cenevre asamblesi 
Ayın 30 unda toplanacak 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyeti asamblesi başkanı, asambleyi 30 

haziran 193 6 tarihindesaat ı ı de toplan
tıya çağırmıştır. 

R. Matluriaga 11iyanada 
Viyana, 5 'A.A.) - 13 ler komitesi 

başkam B. Madariaga dün akşam bura
ya gelmiştir. B. Madariaganın hiç bir 
resmi vazife ile gelmediğini ve şehir
den geçmekte olduğu haber alrnmıs.tı.r. 

Tenis kulübünün 
DAVETi 

l"'b ~av~~hderedeki Sportkin tenis ku
~- une uye olanların yarınki pazar gü

n_u saat on birde kulüpte bulunmaları 
rıca olunur. 

resi tarafından gözden geçirilmesini 
ve kongrenin toplantıya çağırılmasrm 

lüzumlu görmüştür. 

Asamblenin ziraat mahsulleri hak

kında vermiş olduğu karar şu noktalan 

ihtiva etmektedir: Geçen sene içinde 

bütün arazi en az bir müddet içinde e

kilmiş bulunuyordu. Baharın geç gel· 

mesine rağmen çift sürme işleri de hoş· 

nudluk verici bir şekilde yapılmıştır. 

Yalnız 1936 senesi içinde traktör ve zi

raat makineleri istasyonlarına 19.200 

kuvvetli zincirli traktör, 40.000 te:ı:er. 

lekli traktör, 52.000 hasat ve harman 
makinesi ve 16.000 hıısusi traktör veri
lecektir. 

Sovyet - ingiliz konuşrna 
larında bazı güçlüklere 

rastlanıyor 

Londra, 5 (A. A.) - Dün dış işleri 

bakaıılrğında B. Kregi ile Sovyet Rus

ya elçisi B. Maiski, bir İngiliz - Sov_ 

yet deniz mukavelcnamesi yapılmasına 

müteallik görüşmelere tekrar ba~lamış

lardrr. Şimdiye kadar varılan neticele. 

rin hoşnutluk verici olduğu tiÖylenmek. 

tedir. Görüşmelere 12 haziranda de

vam edilmesi tasarlanmaktadır. 

Bu görüşmeler esnasında bazı güç

lükler çıkmıştır. İngilizler, müstakbel 

mukavelename hükümlerinin Baltık de-. 

nizindeki sovyet deniz kuvvetlerine ol

duğu gibi Çin denizindeki sovyet kuv. 

vetlerine de tatbik edilmesini arzu et
mektedirler. Sovyetler, bunu kabul et
miyorlar. Zira Japonya Londra and. 
!aşmasını kabul etmemiştir. 

Belçika kabinesini B. 
V anderveld kuracak 
Brüksel, 5 (A.A.) - Sosyalist lide

ri B. Vanderveld, yeni kabineyi kurma· 
ğa memur edilmiştir. 

Hatıra meral<lıları 
Nevyork'da Queen Mary 
vapurunu yağma ettiler 

Nevyork, 5 ( A A ) 0 .. 
la d .. • · - un merak}ı. 

r an murekkeb bir halk kütl . "Q 
ee M esı, u-

n ary .. vapurunu gezmiştir. 
Hatıra meraklılarından bir çok kim 

seler, sofra takımları saks l 
atle · · ' 1 ar, asma sa-

rı ,takvımler, sigara tablaları ve 
porsel~nden mamul eşya gibi bir o\ 
şeylerı alıp götürm üslcrdi r Bu h ç 
lan ·· b · · asar_ 

goren aş garson, adeta ~ 1 l 
olmustu ag ama ı - . 

Baş garson, yeni bir takım es"anrt 
ke t .; · 

.. r~c en ve tornavida ile yerlerinden 
sokulmüş olduğunu söylemiştir. 

Qucen Mary, bugün Sauthampton'a 
hareket edecektir. 
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Dünyada olup bitenler 
Maden ocaiında luno.-
!iber7ada " ıimal Kafkuyada 

Sovyet maden mühenclisleri havagazı 
istihsal edebilmek için kömürü ma• 
deDlerden çıkarmadan yakmakta ve 
oradan 111tma .,... aydmlatma için la
z- olan sam çıkarmaktadırlar. 

Ymninci aaır bqlamadan evel rel
mit olan iasiliz kimyagerlerinden Sir 
V-dyam Ramzey, deierce qaiı olan 
kömür madenlerinde kömürün yakı· 
larak hava sazı istihsal eclilmeaini 
daha ekonomik bulmuf ve tavsiye et
miıti. Fakat bu proje pek az iltifat 
görmüt. hemen hemen hiç tatbik ol--
1Ballllfb. 

O za..,.n Sir V. Ramzey, kendum· 
den ıpk, 111tma Te 791Dek pifirme kud
reti istihsal edilecek olan kCimürii ki
Jometrelen:e uzata tafl}'&l'ak orada 
yakmak için yapılan murafm Mi.-. 
auz olduğunu lojik baJmnmdan iddia 
•tmifti. o.- teklifi, yeraltmda bulu
- bir kömir Jdilçetinin altma &tef 
yakılmaaı ve arada uul olan sazm 
muntazam borularla yeryüzüne çrka
nbp oradan dağıtılması idi. 

Raa mütehaaaıslarm anlatbklarma 
göre böylece saz istihsali için aarfe· 
dilen emek, kömirii çıkarmak için 
aarfedilen emeğin onda ltiri ile albda 
biri arasındadır. Bu takdirde köm&r 
lriilçelerine yakm bir yerde bulanup
ta çıkanlıp yakılmuma imkan ohm· 
yan tabakaluclan da raz iatihaali hu
aasunda istifade olanmaktadlr. 

J>aılamanıq gülleler 

Harb aaularmda patlamadan kal· 
llllf pJleleri arayıp tahrib eclea bir 
kumpanya, aradan 18 yıl ıeçmif ol· 
mauna raiJnen, bili itini bitirmiı d• 
iilclir. 

Bu iti yapmak için haauai tertibat· 
lı bir takım arabalar kullanılmakta, 
l>anlarm derledikleri gülleler açık l>ir 
meydana götürülerek orada patlatıl
nıaktadır. 

Fransız toprakları albnda ne ka

dar ölüm maddesi gömülüp kaldıiı 

hakkında bir fikir alabilmek için fU 

rakamları dinliyebilirsiniz: Kumpan

ya aon altı aene içinde 1,450,000 ton 
gülle ve bomba bulup bqka yere ta· 
fıyarak pat1atınıttır. 

167 ,000 tonun da nakli mümkün 

görülmemiştir. Bu işleri yapan kum

panya daha bir tek adam bile kaybet

memiştir. 

Felemenk ainek bcuıkınına 
uiradı. 

Bu yüzden bir hastalık çıkması ih
timali göz önünde tutularak birçok 

mektebler, fabrikalar kapann11ıtır. 

Tekmil Felemenk'i sinek, tatarcık ve 

sivri sinekler kaplamıftır. Bu hadi.e
nin, Zuicler rölünün kurutulması ile 
Hrili olduiu söylenmektedir. 

Para İ(İn •• 

Fransada yeni bir mnlek keıfedil· 
mittir: Demiryolu kazasına kurban 
olmak ve zarar ziyan istemek meale-
fi. 

Fransız devlet demiryollan müfet· 

Tefrika: No: 71 

tiflerinden biri Jaeaab ifl..mde defter
leri tetkik ederken, Jozef Guerrez a· 
dmda birinin 6ç muhtelif hatta baım· 
dan kaza ıeçti diye, demirJolu idare
sinden aarar zi,.a iatecliiiai tesbit 
ediyor. Müfettiı tetkiklerini derinlet
tirdiii sırada, aynı ad•mm, dördüncü 
bir hat üzerinde kaza pçirdiii iddia· 
siyle )'eni bir zarar zi,.a talebinde 
bulunduiunu görüyor. Bunan üzerine 
idare İfİ aalla mahkemesiyle deiil, 
ceza mahkemesiyle halletmeli tercih 
ediyor. 

Jozef Guerrez. kaza yapmak için 

büyük bir dikkatle en elveriıli cele

c:ek banliyö hatlarmı aeçiyor •e tren, 

makaadma u:rıan gelecek hnla ri· 
derken bir vaveyla kopararak kendi· 

ai pencereden fırlahJOl"IDUf. Ancak, 

,.avarlanacalı 7Wİ önceden iyice bel· 

lediii için, ltu kazadan batma pek 

büyük belalar relmiyormQfo 
Bir defasmda kolu, bir baıka de

fa da bacağı kınlmıt içüncüaünde iae, 

nisbeten az kazanç temin eden bir ka· 

fa J'aniı ile kazaları geçİftirmİf. Bu 
ilk üç kazadan 23,000 frank zarar ve 
ziyan abm1o Demiryola idaresi heaa· 
bma haftalarca müddet hastahanede 
ltakılarak yediği içtiii ele yanma kar 
kalıyonntlf-

Sovyet ziraatinde 
elektrikleşme 

1936 yılında Sovyet ziraatının elek
triklepnesi için 32 milyon 400 bin rub
le aarfolunacaktır. 

Yüzlerce elektrikle itliyen yeni bar· 
man makinuı yapılacak, 1000 kadar kol· 
boz elektrikleıtlrilecek, 45 tane de yeni 
makine ve traktör istasyonu açılacak· 

tır. 

Bugün Sovyetler Birliğinde 2800 kır 
elektrik tesisatı merkezi mevcuttur ve 
bunların istihsal ettikleri elektrik en· 
erjisi 150 bin kilovat kunetinc!edir. 

Aynı zamanda, kolhozlarda mahaJJi 
elektrik tesisatı kurulmasına da devam 

olunmaktadır. Garbi Sibirya'da yalnız 
son iki ay zarfında 8 kolhozda mahalli 

elektrik tesisatı yapılmış, 25 kolhozda 
da bu kabil inşaata hararetle devam e. 

dilmekte bulunmuştur. Ural'da Sverd
lovsk mıntakasında 1935 yılında ceman 
2380 kilovat kuvvetinde birkaç köy e• 

lektrik istasyonu vücuda getirilmittir. 

1936 yılının ilk üç ayı zarfmda bu mın· 

takada 11 kolhoz tam surette elektrikle 

teçhiz olunmuş, 20 kolhoz da elektrik

leştirilmek üzere bulunmuştur. Lenin
grad mıntaka11nda bu yıl 40 kolhozda 

elektrik tesisatı yapılmaktadır. Biel0-

rusya'da 23 elektrik istasyonu yapıla

cak ve su ile işliyecek olan bu kır istas

yonları vasıtaıiyle 63 kolhoza elektrik 
enerjisi verilecektir. 

Sovyetler Birliğindeki kolhozlar bu 
iş için hükümetten bu yıl 10 milyo~ 
yakın kredi alacaklardır. 

Elektrikleşmc işinin ziraatta tesiri 
çok büyük olmakta ve her bakımdan 

verim kabiliyetini ziyadesiyle yükselt· 
mektedir. 

Musolini sulh istiyor 
Bir ingiliz muhabirinin İtalyan başbakanı 
ile yapbğı mülakattan çıkardığı netieeler 

Londra•d• çıkan Deyli Telgr•I ga
zetesinin muhabiri ltalya Baıbakam 

B. llusolini ile bir malakat y•pmrı Ye 
ba mlJlllcat •jans baberi olarak 29 ma· 
yıs tvibli sayımızd• çıkmrştı. 

Bu malalratı y•pan muhabir, Roma· 
dan kendi gazetesine bu mOlakattan ne 
gı"bi intibalar hasıl ettlfini anlatıyor ve 
diyor ki: 

B. Muaolini ile yaptığım mülakat
tan sonra basıl ettiğim bir takım inti
baları kaydetmek istiyorum. 

Bundan iki nokta beliriyor: Kanaat 
getirdim ki Bay Musolini, bugün sulh 
istemektedir. Kendisi, bundan bafka 
türlü bir sıyasanın içtinab edilmez ne• 
ticelerinin neler olduğunu takdir et
mİftiı. 

İtalyanların gözünde ikinci mühim 
mesele zecri tedbirleri kaldırmanm bir 
yolunu bulmaktır. 

Bay Muaolini. Habcfistan istilasının 
ltalyada nufus artmasından 't'e halkm 
enerjisini sadedecek bir saha bulmak 
zorundan ileri cetdiii mütaleuındadır. 
Bu it de tamamJanrmk ilnredir. Bu te• 
tebblate zafer, tahmin e4ildiğinden da
ha kısa bir zamanda ele girmittir. 

Böyle toprak almak itlerinde bir 
nhkdar kan dökülmesi bir zaruret halin
dedir. Bugün İtalya meaud n matrur· 
dur. Şimdi ttaJya. ba alman toprafı ni
zama sokmak. l&nilrgeleıtlrmek. tqki
tlatlandırmak ve geliftirmek için ~ 
faaliyet aarfetmeğe mecburdur. 

Bay Muaolini, yaratılan ilitilemez 
durumdan bahsederken, ben eminim ki, 
btitin İtalyan milletinin duygularına 
terctlman oluyordu : 

İtalyanın Habeıistan üzerindeki tam 
ve kati hakimiyetine ufak bir taarruz 
ve müdahale te,ebbüsü birlepni§ bUttln 
bir milletten mukavemet görecektir. 

İtalya, Habeşistanı istediği bale ge
tirebilmek için elli sene çatr,mak lbım 
geldiğine kani bulunuyor. 

Bay Musolini, bu işi başarabilmek 
için bütün İtalyan kaynaklarının elle
rinden geldiği kadar fedakirhk edecek
leri noktasında hayale düşmemektedir. 

Bu hidiseler karşısında pratik bir 
yol tutmak istiyen itaJyan politikasının 
&a,lıca hedefleri şunlar olduğu bcJiri· 
yor: 

1 - Habetiıtanda emniyet. 

2 - İtalya ile doğu Afrikası arasın
daki muhabere ve mu...asala işlerinde 

emniyet. 
3 - Avrupada aulh. 
4 - Maneviyatın aağlamlaşurılmasr. 

Bu aebcblerden dolayı, attık, ltaL 
yanın ne Avrupada. ne de Afrikada tntl• 
hu bozmağa niyeti olmadığına ben ka
naat ıetirmiş bulunuyorum. 

Zecri tedbirlere gelince bunlar hak
kında İtalyan devlet adamları, husust 
şahıslar ve Roma'da bulunan yabancı 

z 

devlet mümeuilleriyle uzun boylu ko
nuştum. Bunlarm hepai zecrt tedbirle· 
rin ekonomik değil de manevi teıirinin 
mühim olduğunu aöylediler. 

Burada bulunan ekıperler, İtalyanın 
bugünkü gtinde, zecri tedbirler yUztin
den kaybettiklerinden ziyade kazan
makta oldupnu iddia etmektedirler. 

Eskiden memlekette yabancı reka
betler karı11ında tutunamıyan bir takım 
endüstri vardır ki bugün zecri tedbir 
sayesinde tutunmakta ve gelipnektedir. 

Birçok yabancılar, zecri tedbirler 
cephesi kırılmadığı takdirde bile ltal
yanm 6nümtizdekf iki yıl içinde bu yk
den sanılnuyacaimı 98ylemektedir. 
Artık şurası bir sır olmaktan çıkmı,trr 

ki bitin latin - Amerika de'f'letleri, is
tisnasız, zecri tedbirleri asla tatbik et· 
lnelDİ!İerdir. Almanyadan birçok mal· 
1ar .Avuıturya ve lmçre yolu ile ltal
yaya akıp durmutlardır. Bqka memle· 
ketlerde bir takım mutavauıt 4evletler 
vuıtaaiyle ltaJyaya mal göndermekten 
geri durmamaktadırlar. 

Zecri tedbirlerin uyual teairi.c ge
lince bu hal biltün milleti milıterek bir 
dliflDana kartı birleftinni1tir. 

Bugtbı aalh iatiyen lluaolini'nin or
dusu pyet kuvvetli ve kendisine ballı 
olan gençlik Afrika zaferinden sonra 
bilyillıc bir heyecan içindedirler. 

Eğer aecrt tedbirler bldıntacak o
lursa o zaman, İtalyanın Milletler Ce
miyetinin tayin edeceği herbanai bir 
komiteye f.ttink edecek ve Aft'llpada 
yeni bir emniyet sistemi kurabilmek 
için çalışacaktır. Ben buna kanaat hasıl 
ettim. 

Bay Musolini'nin zihni, Avrupanın 
büyük devletleriyle anlaşmalar yapmak 
istikametinde itlcmektedir: bu aşikar
dır. ÖnUmilzdeki birkaç haftanın büyük 
bir hayatiyet ve faaliyet içinde geçece. 
fi beklenmektedir. 

Milletler Cemiyetinin önümüzdeki 
10nbahara kadar Habeıistan meselesi ü
zerinde bir karar almıyacağı haberi bu
rada b09nudıuzluk uyandırmıştır. 

Kuvvetle huri ettiğim bir intibaa 
g8re Milletler Cemiyetinin zecrt tedbir
leri devam ettinnelr hususunda verece
fi herhangi bir karar, kati olarak f taJ
yaya bu cemiyetten çeltilmek brannı 
verdirecektir. 

Bir takım aklı bqmda insanların 

mütalealarına göre böyle bir kararın 
uyandıracağı reaksf yon, yalnız il illet
ler Cemiyetinden çekilmekle de kalmı
yacaktır. 

İtalyanlar. kendi t!nniyetlerini ga
ranti altına almalı: için batka tedbirler 
alacaklardır. 

Bay Musolini'nin bana söyJediği 

"eler kendini ıslah edecek olursa Mil
letler Cemiyeti devam edebilir" sözün
den bu müessesenin ıslahına kani oldu· 
ğu anta,ıhyordu. 

== 

Dr. Şabt 
-Orta Avrupada ve Balkanlarda 
ne makaadla seyahat ediyor? 

ZI Mayıs tarihiyle Berlia'dea Tay
mis gazetesine bildiriliyor: 

Almanya ekonomi bakanı DT. Şaht 
Vitstun tatilinden sonra Orta Avrupa· 
da ve Balkanlarda bir tur yapmağa çı
kacaktır. Öğrendiğime göre doktor ön
ce YugoaJavyadaki Raguza'ya, 80nra 
Atina'ya, oradan da Bilkreş'e gidecek
tir. 

Şabt'm Sofya ve Pe,teyi de ziyaret 
edeceği ~lenmekte ise de bu hususta 
esaslı ve kati bir rnaliimat alınamamış
tır. 

Dr. Şabt'ın bu memleket banka mü
dürlerinin Berline, kendisine yapmış 

oldukları ziyaretleri iade etmek \here 
bu tura çıktığı söyleniyor. 

Resmi olmıyan bir talnm mahfiller
c!e ite bu seyahatin orta Avrupa ve Bal
lranlardald Alman ticaret me•lelerinde 
ç1bn gUçlükler ve alman tacirlerinin 
ldhal ettikleri mallarm paramı hemen 
Mııımetnderi Oızerinde konupıak maksa· 
diyle yapıldıfı söylenmektedir. 

Yugoılavya, aon nmanlarda alman· 
lann aldıkları qyaya blllhlıc olarak 
mal vermeleri teklifini reddetmifti. Fa
kat gerek orası, gerek öteki memleket
lerden Almanyanm daha fula mal al· 
muı bahse mevzu olduğuna göre mese
le &zerinde konuşmalara ciripnek mtim· 
idin olacaktır. 

Bulpristanla Yunaniatana gelince 
bu memleket ihracat tilccarlarının mat· 
lObuna Almanyada birçok para birik. 
mit olduğundan bunların Yugoslavya. 
nın tatbik edeceği metodu tutmağa da· 
ha az istekli ve daha az muktedir ol· 
dukları g6rülınektcdir. 

Orta Avrupa ile Balkanlarda almaı 
kliring anlqmalarına karp uyanmı, <> 
lan hoflludsuzluğun giderilmesi Dr 
Şaht•ın seyahatinin başlıca heclenerin 
den birisi olsa gerektir. 

Mesele. alman bakımından çok ehe. 
miyetli ve müataceldir. Çünkü pyet 
Orta Avrupa ile Balkanlar Almanyay:ı 
yaptıkları ihracatı kesecek olurlarsa c 
zaman a1manlar yiyecek hususunda sı· 
kmtıya uğnyacaldardır. 

Bu takdirde berlinliler bu sırada beı 
zamandan futa sarfetti.kleri JUIDUrta· 
yı pek pahalıya yemeğe katlanacaklar 
dır. Bu teıebbüsler hem Bedin Olimpi· 

yadı milnaeebetiyle Almanyaya fazla 
seyyah gelecek olan ağustoa ayı, hem 
de kıt mevsimi için llzımgelen zahire· 

yi temin için yapılmaktadır, denilebilir. 
Dr. Şaht'm bu seyahatinde politika 

meselelerine temas edip etmiyeceği bi
Jinmiyona da herhalde bu ftnattan is

tifade ederek hWdimeti için faydalı gö
receği malWııatı toplamaktan geri dur
mıyacaktır. 

Cenab ve cenub • dofusu Avrupas1-
nm 11yasaJ vufyeti bugünlerde pek scy. 

yll görülmektedir. Almanlann Ren böt
geıini iıgal etmeleri, buralarda birer 
dofma halinde mevcud olan temayül
leri canlandırmıştır. 

Evllllk ve Otesı 
bile bırakmazsın. Halbuki, benim yerimde 
dostlarından biri olsa onu, kim bilir, nasıl 
dikkatle dinlersin 1 başkalariyle senin kadar 
sabırlı, tatlı, mültefit kimse yoktur! fakat 
karşında ben bulununca haksız olan ben er 
lurum. Seni haklı çıkarmayınca derhal beni 
ezmeğe kalkışırsın. Bana eamimi cevab bile 
vermez. istibdad ve hiddetle hükümlerinde 
katil esirsin ... 

me kadar aydmlandığmı hissediyorum. Se
ninle kendi kendimi buluyorum. 

Bert'e bakarak, tatlı dilli: 
- Bana inanabilirsin, dedi. 

darlığım değil, kemalli bir eserin dolgunlu
ğunu veriyordu. 

Bert, başı işinin üzerinde, düşünüyordu: 
Yazan: }AK ŞARDON 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR -·-
Alber düşünerek geniş adımlarla salonda 

dolaşıyordu. 
- İlk önce şunu dikkatine koyayım ki 

eğer burada boğuluyor isen kabahat benim 
değildir. Ben sana eğlenceler teklif ettim. 
İnsanın kendi içine çekilerek yaşaması iyi 
neticeler vermez. Bunu sana kaç kere söyle
diın. Madam Lamorlet'e gelince: istediği 
kadar gülsün. Mesele neşede ve hatta saa
dette değildir .•. biraz beyni olan bir insanın 
bu kadar kayıtsız olması imkanı var mıdır? 
Mesele budur ve buna ben cevab veriyorum: 
Hayır. 

- Fakat senin bu tenkitci zihniyetin ne
n:den geliyor? Bir kadının saadetini düşün
mesini istemiyor musun? Saadetini düsün
mezse neyi düşünür? Seninle konuşulmaz. 
Sen bana, ba halinle, istediğini ispat edebi
lirsin. Çünkil karmnn, ve bundan dolayı da 
sen; ;ı .... .._ ""'•mem Hattl beni konuşmağa 

Alber, sesini alçaltarak: 
- Hayır, beni dinle •.• dedi. 
Bert'in yanına oturdu. 
- Ben sana samimi düşüncemi söyljycr 

rum. Biliyorum ki bizler, zihnimizin hük
metmek, hayran etmek ve yaralamak isti
yen geçici bir halini, ekseriya, ciddi bir fikir 
sanırız ... Kin veya kendimizi beğenmek, his
liliğimizin uzak reaksiyonlan hükümlerimiz 
üzerine tesir ederler... düşünceler ardında 
mizaçlar çarpışır ... Bu derece kuvvetli inti
balar arasında hakiki fikrimin hangisi oldu
ğunu sık sık kendime sorduğwn olmuştur. 
Halbuki seninle konuştuğum zaman ••• yahut, 
daha doğnısu, senin yanında kendi kendimle 
konuştuğum vakit zihnimin bu bulanık akis
lerden kunulduğunu, sakinleştiğini, ta içi-

Biraz sustuktan sonra devam etti: 
- Şarlot'tan bahsediyorduk... Sana ve

rimsiz bir yol teklif ettiğimi_. seni menetti
ğimi sanıyorsun .•. hayır, seni hiç bir şeyden 
menetmiyorum. Diyorum ki - kaynağını ze
k'idan ve kalbten alan - nasıl diyeyim, 
bir ince düşünce sevkiyle insan bayağılığı, 
alelideliği, yalanı - hatti hulyalann yalanı
nı - defeder. Temiz havada teneffüs eden m
hatli ve nazik ruhun tabii bir hareketidir bu. 
Vaktiyle Morisse'nin bize anlattığı çalışma 
usulünü hatırladım. Usl6bunu öyle tahdid
lere tabi tutardı ki bizimkiler buna şaşarlar
dı ve Morisse yalnız, eski bir kamusun ke
limelerini kullanırdı. Annem ona: "Mösyö 
Morisse, siz, istidadıruzı boğuyorsunuz l" 
derdi. Halbuki, durmadan başvurduğu ka
mus dolayısiyle haklı olan Morisse idi. O
nun seve seve tatmin ettiği yaratıcı insiya
kının icablarmı bizler, manasız engeller sa
yardık. Bu sıkmtıb ve devamlı gayret saye
sinde o, eserine, derin bir canlılık kaideleriD 

"Bütün bunları bana, Sarlot'la görii§mem
den sıkıldığı için anlatıp duruyor." 

Alber, kitabmı, işaretli yerinden açtı. Bir
kaç satır okuduktan sonra dalgın olduğunu 
farketti. Dikkatini teksif ederek o kısmı tek
rar okudu. Fakat iki gündenberi, daha önce
ki aayıf alann manasmı unutmuş olduğun
dan daha ilerilerden tekrar okumağa başladı 

Bert sordu: 
- Kitabta okudukların hakkında böyle 

düşündüğün zamanlar neden fikirlerini yük
sek sesle söylemiyorsun? Ben okuduklarmı 
takib etmiş olurdmn. 

Uaanç veren bir parçayı yarıda bırakmak 
la kendini bahtiyar sayan Alber, kitabı di~
lerinin üzerine koyduktan sonra cevab verdi· 

- Düşüncelerim çok müphem ... bu ese!" 
de çok çetin. 

Bu sırada kapı çalındı. , 
Gelen Ansena idi. 
$undan bundan, dinden ve hayattan hah· 

Bettiler. , \ . 
ı. lSonu var\ 
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KAMUTAY tŞ KANUNU PROJESİNİ GöR.üSMlYE DEVAM ETil 
(Ba'iı 1. inci sayfada) 

1• b d"" .. ··ı si lazım oldu· ca ına göre uşunu me 
ğunu, bu işle vazifelendirilmiş bır ~e: 

• · debilece~ını tnurun bu yerı nasıl tayın e r. 
• · fayda sorarak "bu suretle amele ıçın 

k · de-yerin<' bilakis iş işkal edece tır .. , 
di. 

t" kanununun prcnsipi 
Ger:eral Kfizım Sevüktekin (Diyar

bekı• ) bu maddenin vaktiy1: kabu.ı e-

d·ı . .1 ad teşkıl et-
ı mış bir madde ı e tez . A 

tiğıni, 2799 numaralı Natıd te~kılat ka
"k"ncı marJ 

nununa ek yapılan kanuı:urı ı 1 

· • ··dafaa 
desinin altıncı fıkrasına Mıllı mu 
ya aid bilumum inşaatı'l N.ı.fıa bakanh
~ • . • amname ta-
gınrn tanzim edecegı nız ' . 
limatn..une ve aı tnan ci, r hükümlerıne 
· M"ll" Müdafaa rıayet edilmek üzere ı ı 
Bakanlığı ;e ,, heyeti taral ınd~n yapı· 
lacağını ta·; ih ettig:rı soyJedı. 

Cevab olarak B. Rasim Ferid Talay: 
b l ·nde Millı u ış kanununun prensıp en .• 
..... d f - . "d bir iş yerıyle 
ıvıu a aa Vekaletıne aı 

h J .. m nokta· 
ususi iş yerleri arasın a reJı • 

sından hiç biı f;ırk yap•ın-:mış. 0 .ldug;
na göre Milli Miidafna Vckııletırıın he • 
h . b" . . • bu kanııııun, b~ 
angı ır ış yerının • 

rnadd sinin bu hükmüne tabi olacagına 
hiç şüphe olmadığını anlattı 

Midhat Aydın (Trabzon) Milli Mü· 
d f • b"tlcriı bile 

a aanın bazı ın~aatına 7.3 1 
• • ü 

~iremediğini bundan dol~yr 1 ılh M. · 
dafaa in~aatının bu hüld.imden harıç 
tııtulrnas~ lazım veldii7ini s<.;y}edi. 

B. Rasim Ferid ce\'ab verdi: 
"- Hariç bırakıldı~ı t<'kdirde. iş 

ka .. . s"ıpı" kaybolur. nununun repmı, pren .. •. 
Herhalrle nizaır.namcsin<k bunlar goz o· 

nünde bulundurulur. 
Ve madde reye konularak kabul e-

dildi. 

1 ı:i!c·rin nıaıı~ c•ııt·~İ 
57 inci madde gör\ışülürken Hüsnü 

ki t:Jpct (Muğla) hükümetin teklifinde 
~vvela hiikiimet ve belediye doktorları 
t · s<ı" olduğunu 
arafından muayenenın e · 

ve bunların olmadığı yerde mües::ese 
doktorunun raporu mevzuubahs olabilc
::eğini, bir müessese doktoru ne kadar 
dürüst olursa olsun vereceği raporun 
!nıniyetbahş olamıyacağını söyledi. 

· · k olan B. Rasim Ferid: zaten ışı ço . 
belediye ve hükümet doktorların~ hır 
de bu işi vermeır.ek için encümenın ~.u 
tarzı tercih ettiğini ve bazı büyük mu
esseselerde birden fazla doktorun da 
bulunduitu cevabını verdi ve madde ka· 

l:ıuı edildi. 

Is hiiro ... 11 . 
62 inci madde görüşülürken Refik 

İnce iş müesseselerine işçi bulmak ?.ze· 
re ~imdiye kadar kurulmuş olan mues· 

k "k zararları seselerin sosyal ve e onomı 
görüldüğünden bunun yerine bir devlet 

.. . · · ·· l fayda· hluessesesinın geçmesının guze · 
. d - nu an· lı ve yerinde bir tcdbır ol ugu ' . 

C k b.. . ·a . kuruluşunun ış-a oyle bır ı arenın . 
•~'-. . . d" "h . !arını uızzat ~ıplerının ken ı ı uyaç 
temin etmek yolundaki haklarını m~ne· 
d .•. · ··yJedı. 
eceğini hiç zannetmedıgını so 

B. Rasim Ferid, iş ve i~i bulmanın 
~heıniyetinin maliim olduğunu, bunun 
b. h-k-mek ve· 
ır amme hizmeti olarak u u . 

tilınesinin muvafık görüldüğünü, ve ış 
... bu bürolara 
-uayanlarla işçi arayanların 
-·· • k tdug·u ceva· ... uracaati prensipinın onu 

bınr verdi ve madde kabul edildi. 
işçilerin elverişli oldukları işlere 

yerleştirilmelerine ve muhtelif işler i
çin elverişli işçiler bulunmasına tavas
sut hususlarının tanzimi bir amme hiz
meti olarak devlete verilmesine dair o -
lan altmış üçüncü maddenin görüşül
mesi sırasında Salah Yargı (Kocaeli) 
belediye kanununun, müstahdimler ida
resi için bir teskilat yapılması ve hiz
metçilerin ahHik ve sıhat işlerilc uğra
stlması hakkındaki hükmün bu son mad
dede okunan hükümle tearuz halinde 
buh•nduğunu ve buraya kayıd ilave e
dilmesi lazım geldiğini söyledi. 

Gr('V • lokavt hn11eri 
Rasim Ferid Talay (Niğde) Encü

menin 75 inci maddeyi ''Grev • lokavt 
hallerine müteallik 73 ve 74 üncü madde· 
terin hükümleri işbu kanunun tatbik 
olunduğu iş yerlerinde, birinci madde
nin 'isçi" tarifi cevresine girmivecek 
tarz ile calrsmakta olan müstahdimler 
hakkında dahi caridir., ."eklinde t:ıdil 
ettiğini bildirdi ve madde bu şekilde 

kabul edildi. 

Askt•ri fahrikalar•laki 
ht1"'t1"İ vnzİ) <·t 

1şcilerin mümessil intih:ı.brna dair 
olan 77 inci madde görüsülürken Gene
ıal K5zım Sevüktekin (Diyarbekir) ce· 
za kanununun tadili hakkındaki 2862 
numaralı kanuI'un onuncu maddesinin 
gerek müstahdem ve gerek ücretlilere 
disiplin cezası verdiği halde askeri fab
rika ve matbaal->r<ia bir is ihtilafı ola
mıvaca~mı \"e ordu hizmet kanununun 
sikayet h:ı.kkında uzun bir fasıl ;a~mış 
bulunduğunu. ve tonlu olarak ı:ıkııyet
lerin ya•»ık bııluncluğunu söyledi 

Bu kr.nun ) f'P) t·ni hir :ı.anıınchır. 
Ali Riza Tıircl (Konya) - Bu ka

nun yepyeni bir hukuka istinau eder. 

eni. bir sosyal hukukun esaslarına yepy . 
göre yapılmış bir kanundu:. v.e onun ı-
cindir ki bugünkü Roma, Justınyen hu· 
kukunun esaslarına alışmış olan kafala. 
rımrzda bu kanunun hükümlerine karşı 
bir •abancılık hissi vardır. Ve ondan do
layı:1dır ki daima şu kanunun hük'1lüne 
muhalif, falan kanunun falan maddesine 
mugayir diye itirazlar serdediliyor. El· 
bette böyledir. Bu kanun borçlar kanu· 
nunun bir çok hükümlerine muhaliftir. 
Bu borçlar kanununun hükümleri iş ha· 
yatını tanzime kafi gelmedi~i içindir ki 
bir çok memleketlerde kod dü tr;ıvaylar 
te"ekkiil etmis, ve bunlar mecellP b1li 
ne ırelmirtir. 1 kanunları vao lmı~, vr 
büyük iktisadi h-ıreketler u:hi bir hu'<u
kun e"ıt"larrn=1 cl;:,..anan hı veni l·-."un
larla idare edil!T'clrte bı• 1 ıınmu~tur. 

Dt'' lt•tin l ontroln 
Burada bilhassa bizim memleketimiz

de iktisadi hayat, aşagı yukan büyük 
bir saha dahilinde devletin sevk ve idaresi 
altında cereyan eder. Ve öyle olacak
tır. Büyük fabrikalar, büyük sanayi dev
let tarafından kuruluyor, devlet tarafın. 
dan idare edilecektir. Bu kanunla her 
şeyden evvel devlet kendini kayıd altı
na koymuştur. Bu kanun gösterdiği e!T' 
niyet. sıhhat. sigorta, aylıkların tediye 
sureti ve saire dahi iş verene teveccüh 
eden mükellefiyetler altına bizzat dev
let giriyor demektir. Devletin idaresi al
tında her hangi bir müessesenin hususi 

vaziyeti bu kanunun hükmünden ayrıl
mağı icab ettirecek mahiyette ise ona 
dair de istisnai kaydı koymıyacaksa bu 
kanunun maddeleriyle tezad teşkil eden 
maddeler kendiliğinden mülğadır. 

Bu maruzatımı sarahaten yapmakta 
kanunun tatbikatı bakımından fayda var
dır. Bu kanun iş hayatını tanzim etmek 
için yapılan bir kanundur. Ancak bu su
retledir ki iş hayatı iyi ve muntazam bir 
şekilde cereyan eder. 

Milli müdafaa vekaletinin mahrem 
ii!leri olabilir. Ona dair tedbirler alınır. 
Fakat milli miidafaa vekaletinin fabrika
larında çalışan işçilerin grev sayılan ha
reketlerde bulunmaları halin<lc bu ka
nunun hükümlerine tabi tutulması gayet 
tabiidir. 

llakt·nı kuruluna ••irect•k olanlar 
İs ihtilafları hake; kurulu hakkın· 

daki 81 inci madde görüşülürken Refik 
İnce: maddede iş kurulu huzuruna ge
lecek adamların iş veren, işçi veya bun
ların mümessilleri olmalarının yazıldı
ğını, burada dava vekilleri bulunamaz 
demektense, uzlaştırma toplantılarında 
ve gerek hakem kurulunda işçilerin mü
messilleri, iş veren veya vekilleri biz_ 
zat bulunur denilmesini teklif etti. 

Rasim Ferid Talay; Refik İncenin 
isteklerinin evelki maddelerde yazılı 

olduğunu ve encümenin bilhassa iş ihti· 
laflarında yalnız iş verenle işçiden ma
ada ne sıfatla olursa olsun kimsenin bu
lunmasının istenilmediği ceva ınz verdi 
ve madde aynen kabul edildi. 

83 üncü m~dde görüşülürken Raif 
Karadeniz (Trabzon) ''48 "aat zarfın
da postaya tevdi .. ibaresinin mutlak bir 
hiikiim olduğunu bunun "48 saat zarfın
da gönderilir,, denirse zaten postaya 
verilmek manasına olacağını söyledi. 

Rasim Ferid Talay; 48 saat zarfın. 
da postaya verilmiş olmak sartından do. 
lavıdır ki bu kısımda tevdide ısrar edil
diği cevabını verdi. 

AnlaRmn.r. rldarı. tlevlet 
h!ti~c- Jecktir. 

Refik İnce il,"'iHifların halli için ku
rulacak olan 10 kişilik heyetin rey ihti
lafı halinde ne yapı•acağı hakkında hü
küm olmadı":ını, bunu işçi ile i!: veren 
arasındaki ihti1afrn. bir an e\ el halledL 
lerel{ aralarındaki ahcnrin temin edil
mesi lazııresine muhalif bulduğunu 

söyledi. 
Rasi'll Ferid T~lay - İş ihtilaf1arı

nrn hallini devlet kC'ndi otoriteshde 
cemetmi tir. Ve iste ihtilaf olrJu ı;, 1 za _ 
man amele i~i bırıı~"cal: de ,lldir. Gene 
eski şartlar dahilinde çalrşmaya devam 
edecektir. 
Yalnız hakem knrulunun vereceği ka

rara intizar edece1ctir .. , cevabını verdi. 
Refik 1nce: ihtilaf uzarsa nhenksiz

lik devam edeceV:i"den neden 10 kişiye 
bırakılıp 3_5 ki!öi ile kestirmeden vaml· 
madığını sorduğunu sövledi ve BB. A· 
li Rıza Tö~l. Fuad s·rmenin izaha+m
dan sonra madde aynen kabul edildi. 

B. Tiirk•·rin bir ıcl~Jifi 
Bcrçtürker (Afyon) Grev ve lokavt'un 

aleyhinde bulunan bu fasla u maddenin 
ilavesini teklif etmi~tir : 

''Herhangi bir ihtilaftan dolaı•ı ve 
grev maksadiyle, işçilerin gizli toplan. 
tılar yapmaları ve işçileri buyola teş
vik ve tahrik etmek yasaktır. 

Emniyeti umumiye rnemurla:ı bu 

gibi toplantıları tarassut etmek, dağıt· 
mak ve müşevvikleri ve elelıaşılarrnı 

tevkif ederek mahkemeye vermekle mu· 
vazzaftırlar.,, 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) Bu 
maddeye lüzum olmadığını, esasen ka
nuna mugayir bir itçima olduğu vakit 
onu menetmenin hükümctin hak ve 
salahiyeti dahilinde bulundugunu ileri 
sürmüştür. l3erçtürker teklifinde ısrar 
ettiginden teklifi reye konarak rede. 
dilmiştir. 

I~ kaza~ı ~igorıaları 
Yüz birinci maddenin müzakeresine 

geçilince, cnrümen namına doktor Ra· 
sım Ferid Talay (Niğde) layihada 
bulunan maddenin yerine geçecek yeni 
bir madde teklif etmiştir. Bu maddeye 
göre, kaza vukuunda iş yerinde bulunan 
ve idari vazifelerle mükellef olan maaş
lı memur veya ücretli müstahdimler de 
iş kazaı;ı sigortalarından istifade ede
bilecektir. Encümt>nin teklif etti ai bu 

b 

madde müzakere edilerek kabul olun-
muştur 

l~<:İ iicrc·ılc·rini zarurt'l olnıaılak
aç ödcmiycnlcr 

lş akdine mütenllik cezalara dair O• 

lan maddeler müzakere edilirken Mithat 
Altıok (Zonguldak), kürı;üye gelerek 
''işçi ücretlerini zaruret olmaksızın ödc
miyenler" hakkında yapılacak muamele
ye dair layihada bulunan hükfun için 
mütalaalarını söyliyerek ezcümle demi1-
tir ki: 

"- Bu fıkra, işçi öcreti en geç haf
tada bir ödenir, ancak, işçinin de muva
fakati ile bu müddetin iki hafta veya bir 
ay olarak tesbiti caizdir, diyen 19 un
cu madde ile iş akdinin feshinde veya hi
tamında iş ücretlerinin derhal tam ola
rak ödenmesi mecburidir; kaydını ihtiva 
eden yirminci maddenin katiyet ve mıit
lakiyet ifade eden ruhunu zfıfa uğrat. 

maktadır. Bu kanunun esas metin ve ru· 
hunu türk işçisinin hayat, hak ve menfa
atlerini korumak, say ile sermaye arasın
da bir ahenk tesis 'etmek olduğuna göre 
doğrudan doğruya işçinin hakkına ta· 
allük eden yövmiyelerinin verilmemesini 
mazur gösterecek "zaruret" gibi elasti· 
ki ve kaçamaklı bir noktanın bu kanun
da yer aldığım görmeği doğru bulmıyo. 
rum. Kanunun ruhunu rencide edeceğin
den korkuyorum. 

Ben Zonguldakta vazife başında bu
lunurken, bir cok vesilelerle hakları ve
ri lmiyen amelenin sıksık müracaat ile 
şikayetleriyle karşlaşıyordum. Şu daki
kada, aylardanberi, yıllardanberi hakla. 
rını alamadıkları için istirab çekmekte 
olan işçilerin adedi tahminimin çok fev· 
kinde olduğunu derin bir acı ile yüksek 
huzurunuzda, hayatı hakikiycnin verdi
ği tecrübelere dayanarak arzedebilirim ... 

Mithat Altıok, bundan sonra; is ve. 
renler için zaruretlerin neler olabilece
ğini geniş bir tarzda tahlil etmiş ve Ia
yihaya konan bu açık kapının sımsıkı 
kapatılmasını, ücret meselesinden işçi
lere ıstrap verilmemesini istiyerek ilave 
etmiştir: 

"- l.ayihaya göre böyle bir hadise 
vukuunda hadisenin failinin cezası 25 
liradır. İstihdaf ettiğimiz yiıksek gaye 
ile neticenin biribirini tamamlamadığı
nı görüyorum. ''Zaruret olmaksızın,, fık
rasının 1yibadan kaldırılmasını veyahud 
da zaruri sebcbler ne ise bum.ın vazıh o. 

!arak kanuna dercini teklif ediyor ve 
bir takrir veriyorum . ., 

Jlukimlcrin reyi 
Fuad Sirmen (Erzurum), bu mLita· 

laaya cevab vererek encilmenin bunu 
düşündüğünü fakat zaruretleri birer bi 
rer layihada saymaya imkan bulunama
dığını ve hakimlerin reyine bırakıldığı· 
nı ifade etmiştir. 

Cezanın fazlalmılrrılma. ı 
Kemal Ünal (Isparta) - Layihaya 

konan para ceazsının, yapılan işten mü
teessir olanların sayısına göre fazlalaş. 
tırılması daha doğru değil midir? 

Fuat Sirmen - Asgari bir had kon· 
mu~tur. 25 liradan başlar dedik. Ha. 
kimlerimiz ücretliiz kalan işçi adedine 
göre cezayı teşdid edebilir. 

Midhat Altıokun reye konan tekli
fi kabul edilmemiş, ve maddelerin mü
zakeresine devam olunmuştur. Ağır ve 
tehlikeli işlerde doktor raporu olmak
sızın işçi çalıştıran, iş veren veya iş 
veren vekiline büküm olunacak hafif 
para cezası yerine ağır para cezası kon
masını istiyen Fuat Sirmenin teklifi 
kabul edilmiştir. 

Kamutay pazartesi günü toplanacak· 
tır. 

Bu akıam Avnıpa istasyonlarında 
dinlenilebilecek seçme program 

(Ankara ıaatı ile) 
Konser: 
22.10 Lükscnburg (Asri mUzik\ 

Oda Müziği: 
21- Radio Pariş (Melodi) 
21.30 Londra (Şarkı) 
23.10 Viyana (Resital - Chopin) 

Opera, Operet : 
20.35 M ünih (Le chevalei a la roc;e) 
21.15 Paris P.T.T. (Opera) 
21.30 Strasburg (Operet) 
21.45 Milano (Des Pecheurs de perles) 

Dans Müziği : 
23.30 LondTB 
23.30 Londra 
24.05 Viyana 
24.30 Kopenlıag 

18-
19-
19.15 
19.30 

ıo-

20.30 
21.30 

Ankaı·a radyosu 
Avusturya müzik gecesi 
(Avusturyanın tanınmış 

karları hakkında izahlı 

beste· 
konfe-

rans ve bu konferansla allikalc 
olarak seçme eserler 
tır.) 

Ajans haberlen 
Hafif müzik 

çalınacak-

l~tanhul radyu u 
Dans muaikisi (plak) 
Haberler 
Çocuklara hikayeler 
Kızılay namına konferans: Dr. 
F. Gökay (Kızılay hakkında mu
sahabe) 
I - Tenor bay Robert Demarki 
(Şan piyano ve Gitar refakatile) 
lI - Gitar solo: Bay Mario 
parodi 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu A
jansının gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 

t:::::::= 

Tefrika: No: 64 
Hasılı, bi.itün bir harb müddetince bu böyle
ce sürüp gider. 

İlk meydan muharebelerinden ve bunla-

tiştirilmesine baslanmıştır. Silah altına cel
bedilenlerle yeni yedekler hazırlanmaktadır. 
Piyade talim ve terbiyesi çok güç bir iştir; 
ancak, öbür silahlan kullananların talim ve 
terbiyesine nisbetle, gene en sadesidir. En 
büyük .zayiatı vermesine rağmen, piyadenin 
yedeği hiç olmazsa başlangıcta temin edile
bilecektir. Bu itibarla, müdafaa ordusunun 
bu ehemiyetli losmmda, aded bakımından 
kuvvet muhafaza edilebilecektir. Dünya har
bmda Almanyada olduğu gibi, yedek temin 
edilemez olduktan sonradır ki, kuvvetler dü
şecektir. 

mühimmat teslim etmek ve bu teslimatı, 
sulhtaki mevcudun azlığı nisbetinde çabuk 
yapmak mecburiyetindedir.Mühimmatın sulr 
.zamanında yapılanlar gibi, aynı mükemmeli
yette imal edilip edilemiyecekleri keyfiye
ti .?e ayrıca düş_ünülec:k bir meseledir. Aynı 
mulahaza! ma~ı~ah tüf ek ve top gibi diğer 
harb techızatı ıçın de variddir Bu gib"ı t 1 . 

-roPYEKÜN HARB 
UDENDORF 

Yazan· General L 
. . "k t TUNA 

Türkçeye çevuen: Hı nıe --. b y vekili olsun, 
lster subay, isterse su a ... d askerle· 

her birinin kendi çerçevelerı ıçı.? e d _ 
. ' d kl mudafaa or u 
tın kılavuzu olup olma 1 arı.. k-

·ı · bır duruma so sunu hir bir zaman ezı ınış · 
~ ~ .. d ı intibak azını-

turınıyan manevı muca e e ve 1 d ~ • , 1. • ı p a ma ıgı 
nın mekanik bir disiplin ha ın~ a. ı östermiş 
da, işte bu münasebetle kendın\ gulus ara
olacaktır. Ve en nihayet, o~du ~ e 1 lanndan 
tındaki deruni münasebetın ıca : . 
1 . manevı kuvvetı 

0 nıak üzere, şimdı, ulusun .. · g·o·ster· 
-··d .. · a tesırını ••ıu afaa ordusu uzerın e 
llıektedir. 

· d h rb başlar baş
Karada, hava ve denız e ~ . i ia e 

lamaz ··a f rdusunun bırlıkler , ş ' , mu a aa o har 
Yem ve tahrik maddelerini durmadan • 
(:aı lar Bu maddeleri ise, ana yurddanl sedv~l-. ık· · ga e ı -
etmek mecburiyeti vardır; be 1 1~ • 1 - . ddelerı verır er. 
••ı, olan yerler de bu ma 

rı takib edecek olanlardan sonra, ordu bir
liklerine ana yurddan yani karadan, insan, 
mühimmat ve her türlü harb malzemesi ye
deği yetiştirmek Hizımdır. Yaralılar ve bo
zulmuş harb malzemesi geriye gönderilecek
tir. Bu suretle, ordunun gerideki irtibatla': 
üzerinde ve ordu ile ana yurd arasındakı 
menzil yollarında çok hareketli bir hayat 
mevdana gelmektedir. 

'ordu kendi topraklarında harb ettiği tak· 
dirde, ana yurd ve halkla teması da, tıpkı, 
harb limanlarında ve anayurddaki tayyare 
üssülhareke noktalarında, bu yerlere bağlı 
bulunan müdafaa birlikleri, memleket ve u
lus arasında olduğu gibi, aracsız bir temas 
halini alır. 

Seferberlik ilanı üzerinden çok geçme-
den müdafaa ordusunun yedek teşekkülle
ri t~rtiblerini bitinnistirler. Bu teşekküıtere 
kısmen talim ve terbiye görmüş ask~rler, 
büvük bir kısmı da. sulh zamanında tahm ve 
terbiye görerek yetis.tirilme?1iş kur'~ efradı 
olarak katılmıstır. Yedeklerın de talımle ve-

Diğer silahları kullanacak olan kur'a ef
radının talim ve terbiyesi daha güçtür. Dü
şürülen tayyare ile birlikte, umumiyet itiba
riyle içindeki tayyareciler de harb saf mdan 
ayrıldıklarından, hava müdafaasının yedeö-i
ni temin etmek, bilhassa güç bir şekil ala
caktır. 

He.r çcşid harb malzemesinin hazırlan
ması, :nsan bulup hazırlamaktan daha az zor 
olan hır mesele değildir. Yedek teşel k:.11 . t .b d" . t u e-
r~. ertı .e ılıp faaliyete geçmiş olduklan 
gıbı, tekmıl endüstri de müdafaa ord • . 
çalışmaktadır. Enc1üstri. çok büyük m~~~;;~~ 

. . · ec 11-
zat1.n ımalı ç~k zamana muhtaçtır. Harb sah-
nesınden gerı gönderilen bozulmuş m 1 · d . a ze. 
menın e yemden tamiri bug·u·nden y 

b k · . ' arına 
ça ı~. yapılabı~ecek ışlerden değildir. Hele 
motorlerıyle bırlikte tayyarelerin tankla 
ve harb gemilerinin yedeğini hazı;lamak ;~~ 
d~ha zor ve uzun zamanla temin ed"l bT 
hır meseledir. 

1 
e 1 11 

ailsYa~alanıp bozulan tayyarelerin hepsi de
b e e,_ çogu sukut etmektedirler y · 
tayyare ımar · d · enı 
kadar g·· +·· ı yenı en tayyareci yetiştirmek 
dirler Buaçt_ur ,h· tanklar da aynı şartlara tabi-

. an arb gem·ı · · · · . · k . 1 erınm verme yenısı· 
nın anmasına ınık" k 
k. f k f an yo tur. Olsa bile bel· 
ı u a te k · ı . • B.. .. e gemı er yemden vapılabilirler 
~yuk ya;alar almış olan gemilerin tezgah 

laıda yenıden tamiri çok uzun ~··rmeitte lir. 
(Sonu var) 



SAYFA6 

TÜRK - FİNLANDİYA GÜREŞ MÜSABAKALARI 

Güreşçilerimiz Finlandiyalı ral,ihleriyle 
son müsahalcaları ı dün gece y· ltılar 
İstanbul, 5 (A.A.) - Finlandiyalı 

güreşçiler dördüncü ve son müsabakala
rını bu gece Taksim stadyomunda yap
tılar. Stadyom, muayyen saattan önce, 
büyük bir kalabalık tarafından doldu
rulmuştu. 

BİRİNCİ GÜREŞ : 

llk güreşi 56 kilodan Hüseyınle 

finlandiyalı Pertunen, Greko romen 
olarak yaptılar. Hüseyin, aynı .rakibe, 
ilk karşılaşmada kendi oyunu ile yenil. 
mişti. Bu itibarla ilk güreş, büyük bir 
alaka ve heyecan havası içinde başla.. 

dı .. 
Hüseyin teenni ile ve hakim güreşiyor 

Fırsat kollayor ve bütün dikkatiyle o· 
yun tatbikine uğraşıyor. Pertunen, bu 
fırsatı vermemek için daima müdafaa
da. Sıkıstıkça minderden kaçmak imka
nını arıyor ve buluyor. İlk on dakika 
berabere bitti. Hüseyin kurayı kaybe. 
derek alta düştü. Finlandiyalı, on daki
kada elde edemediği üstünlükten istifa· 
de için hemen hücuma geçti. Fakat Hü
seyin bütün oyunlan neticesiz bırakan 
bir muvaffakiyet gösteriyor. 

Hüseyinin üstte gürestiği üç dakika
nın en dikkate değer hareketi, tatbik 
edilen mükemmel bir salto oldu. Fakat 
finlandiyalı, güzel bir dönüşle omuzu_ 
nun üzerine düstü ve kurtuldu. 

Güreşin ayakta geçen son dört da
kikasında gene Hüseyinin atakları gö· 
rülüyor. Pertunen minderden kaçmak 
vaziyetine birkaç defa düştü. 

Neticede Hüseyin hakemlerin ittifa
kiyle ve sayı hesabiyle kazandı. 

tK1NCt GÜREŞ: 

61 kilodan Yaşarla finlandiyalı Lan
ne greko - romen güreştiler. 

Lanne düdükle beraber hücuma geç· 
ti ve Yaşan güç bir vaziyete soktu. Ya. 
§ar, minderden kaçarak tehlikeyi sa • 

vusturdu. 
İlk on dakika oyunsuz ve çetin bir 

mücadele halinde gecti. Kur'a atıldı ve 
Finlandiyalı alta diiştü. Yaşar, tıpkı ilk 
güre~te olduğu gibi, anlaşılmaz bir i· 
nadla. bir ters künde tatbikine uğraşı· 
yor. Bu gayret tam üç dakika, hiç bir 
semere vermed<'n devam etti. Finlandi
yalı da kend. i.istte güreşt:.,?-i müddeti 
neticesiz gecirdi. Avaktaki kısım da bir 
neticeye bağlanmadan gecti ve fin 1an. 
di1<ıvı sayı hesabivle galip ilan edildi. 

ÜÇÜNCÜ GÜREŞ: 

66 kilodan Sadıkla finlandiyalı Rant
ta gürestiler. Müsabaka serbest güres. 

Finlandiyalı. misafirler içinde şim
,ı •ıe kadar yaptığı müsabakaların hep

.; kazanan tek adam. 

[Jk bes dakika berabere bitti. Kura· 
'cavbeden Sadık önce alta düştü. Fa

ı..ıt altta giiresti"'i zamanda bile has
fY'ınclan Ü"tün<lü. Güzel bir kafa kapa
rak Rantt'ya ilk tuş tehlikesini geçird
ti Üste cıı.-tti!ı zaman vaziyete tama
rrrn hal-il"'~i . F•nlandiyalryı iki defa 
Vi\Y'lriive "''"tirdikten s.onra nihayet 12 
ind <hkilrnmn 27 inci saniyesindt' tuşla 

yendi. 

DÖRDÜNCÜ GÜREŞ: 

82 ~ilo<lan Faikle finlandiyalı Kokko 
serbest güreştiler. 

Faik rakibini hemen bastırdı. Dalına 
üstte ve güzel güreşiyordu. Fakat tec· 
rübesizliğin neticesi olarak, Faik, beşin
ci dakikanın 12 inci saniyesinde kendi 
oyun ile ve tuşla yenildi. 

BEŞİNCİ GÜRES: 

79 kilodan Ahmed 
Veksten güreştiler. 

ile finlandivalı 

Müsabaka Greko romendi. 
Ahmed çok çalışmasına rağmen bi

rinci on dakikada netice alamadı. Kura
yı kaybetti ve alta düştü. Fakat rakibi
ne bir tek oyun fırsatı vermedi. Üstte 
güreştiği müddetçe hakimdi, fakat gene 
tuş yapamadı. 

İki rakib de .yorulmuşlardı. Ayaktaki 

son dört d<>kikalık müddet bir itişme şek 
!inde geçti. Neticede finlandiyalı sayı he
sabiyle galib. 

AL1ıı.CI GÜREŞ: 

Ağır sik~ettcn çoban Mehmed ıh: fın
landıyalı Jervinen güreştiler. Müsabaka 
Cn.·ko ı omen. 

Çobanın devamlı atakları içinde ge. 
çen ilk on dakika finlandiyalının aley-

hine bitti. Mehmed, ayakta güreşmeyi 
tercih etti. Jervinen daima müdafaada 
kaldığı için mücadele tek taraflı ve tat· 
sız oluyor. Neticede Çoban Mehmed it. 
tifakla galib. 

YEDİNCİ GÜREŞ: 

61 kilodan Habible finlandiyalı Lan
nc serbest güreştiler. Kısa bir mücadele
den sonra Habibin kaburgası sakatlan
dığından Lanne galib ilan edildi. 

SEKİZİNCİ GÜREŞ: 
Misafirlerden Rantta ile Kokko bir 

gösteriş müsabakası yaptılar ve çok al
kışlandılar. 

DOKUZUNCU GÜREŞ: 
72 kilodan ankaralr Hüseyinle, Misa

fir kafilenin reisi ve maruf güreşçi Ley. 
no bir serbest güreş yaptdar. Bu müsa
bakada da gösteıiş mahiyetinde idi. Mu
allim, serbest güreşin bütün inceliklerini 
gösterdi ve alkışlandı. 

Sir Hor yeniden kabineye 
girecek mi? 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: Sir Samuel Hor'un dün B. 
Baldvine yaptığı ziyaret bir çok sryasal 
mahfiller, Sir Hor' un deniz bakanlığına 
tayininin yakın olduğu şeklinde tefsir 
edilmekte ise de şimdilik bu hususta a
çık bir haber elde etmek imkanı bulu. 
namamıştır. Bazı mahfillerde kaydedil
diğine göre, Sir Hor daha bir kaç gün 
evel kabineye tekrar girmeye şimdilik 
mütemayil görünmemekte idi. 

Londra, S (A.A.) - Niyuz Kronikl 
gazetesi, Sir Samuel Hor'un kabineye 
yeniden girmesi meselesinden bahseder

ken diyor ki: 
''Sir Hor'un kabineye dönmesi ile 

Habeşistana karşı ingiliz siyasasının 

inkişafı arasında bazı münasebetler var• 
dır. Sebebi ise Hor, milletler cemi
yeti zecri tedbirler hakkında kararını 
vermeden önce deniz bakanlığını kabul 
etmek istemektedir. Ayrıca Sir Hor ye· 
niden kabineye dönüşü için şart olarak 
ingiliz filosunun Akdenizden geri alın
masını arzu etmektedir.,. 

• • 
Ulus un 

IGtah serısı 

Gazetemizde tefrika ettiğimiz e
serlerin çoğunu kitab halinde ba
sıyoruz. Bunlardan sahta çıkarılan· 
ların bir listesini aşağıya koyuyo· 

ruz: 
Avusturyanın Ankara elçiliği sabık 

müsteşarı 

Norbert von Bischoff'un 
ANKARA 

Türkiyede yeni olu~un bir izahı 
adlı eseridir. Bunu dilimize arkadaşnnız 
Burhan Belge çevirmiştir. 

Şimdiye kadar tür k inkdi.bı ve türk 
milletinin tarih içindeki ilerleyiıi hak
kında yabancılar tarafından yazılan ki. 
tablar arasında bunun kadar değerlisi 
azdır. 

Bischoff'un bu kitabı tarih felsefesi 
bakımından gerek batı gerek doğu kü
tüpane1eri İçin üzerinde birçok nesille
rin durl.'lca~ı bir kazançhr. 320 sayfalık 
kita., 150 kuru~ satılmaktadır. 

Kitaolarımız ve fiatlan şunlardır: 

1 - Amerikada bir konferans! Ber
nar Sov - 25 K. - (tükenmi~tir) 

2 - Cihan şampiyonları: Pol Moran 
(Yirminci asrın kroniği) 

_ 60 K. • 

3 - Anadolu: Prf. Pittar - 60 K. -

4 - İnsanlığın hali: Andre Marlo 

• 75 K .• 

5 - San Michelenin kitabı: Ak sel 

Mund - 100 K. -

6 - Levis ve İren: Pol Moran • 30 K. · 

7 - Kırmızı zambak: Ana tol Frans 

- 75 K. • 

8 - Osten Çemberleynin hatıraları: 

- 35 K. -

Q - Ankara, Türkiyede bir oluşun 
\zahr: N. Bischoff. 150 K. • 
Ankarada Akba. -

İstanbulda Kanaat -
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GAZETE lŞÇlLERiNt.N 

GREVİ YÜZÜNUEN 

ün Pariste aneaık 
altı gazete çık~ahildi 

( Baeı 1. inci sayfada) 

lık taraftarlarının organı olan Aksiyon 
Franscz. 

Paris halkı, yeni kabinenin kuruldu
ğunu ancak bu sabah ve bu gazeteler 
vasıtasiyle öğrenmiştir. Hususi surette 
angaje edilmiş olan bisikletli müvezzi
ler, bu gazeteleri dağıtryorlardr. Bir çok 
paris"liler, bu gazeteleri tedarik edeme· 
mişlerdir. Bu sabah sokaklarda, tram
vaylarda ve otobüslerde kariler, oku
ma ihtiyaçlarnn gazete almağa muvaf

fak olmuş olan her hangi bir bahtiyar 
adamın açmış olduğu gazeteye göz gez· 
dirmek suretiyle tatmin ediyorlardı. 

Dün akşam saat 18 de, yani yeni 
hükümetin kurulmasından bir kaç saat 
önce çikmaya muvaffak olan tek büyük 
havadis gazetesi Entransijan'dır. 

Gazete satılan kulübeler kapalıdır. 

Grevden dolayı 15 ticarethane kapalıdır. 

"Frigidaire" sosyetesi memurları işleri 

başına geçmişlerdir. Paris şarbayı bele

diye meclisine mensub bir komiteyi ça
ğırarak halkın iaşesini temin için alına
cak tedbirleri görüşmüştür. 

Grev heyetinirı kararları 
Patronlarla yapılan konuşmalar aka. 

mete uğradıktan sonra grev heyeti aşa
ğıdaki kararları alnutşrr: 

"İşçi delegeleri bugün, her fabrika 

direktörlüğüne, bir tib kontrat suretini 

vereceklerdir. Direktörlükler bu kontrat

lan reddettikleri takdirde vaziyetin va

hamet kesbetmesi beklenilebilecektir. 

Rems şehrinde beş müessesede çalııan 

1200 işçi bugün greve iltihak etmeye ka. 

rar vermişlerdir. Bu grev 5000 kişinin 

işsiz kalmasına sebeb olacaktır. Rube -

Turkuan bölgesinin bir çok dokuma fab. 

rikası işçileri işlerini bırakmışlardır. 

Valeansiyen bölgesinde 12 bin grevci 
olduğu tahmin olunmaktadır. 

Faris şehri, görünürde sükfin içinde
dir. Gerek Pariı'te ve gerek eyaletlerde 
her hangi bir hadise vukuuna dair hiç 
bir haber yoktur. 

Gazeteler rıeşriyatlannı telıir 
ettiler 

Faris, 5 (A.A.) - Haller kamyon ve 
otomobil şoförlerinin delegasyonu ile 
çabuk bozulur yiyecekler sendikası dele
geleri arasında yapılan bir görüşme ne
ticesinde muvakkat ve kollektif anlaşma 
imza edilmiştir. Bu anlaşma sayesinde 
bugünden itibaren Parisin bu gibi yiye
cek ihtiyacı temin edilecektir. 

Paris gazeteleri sendikası azaları, dün 
Eko dö Pari. gazetesinin binasında top
lanmışlardır. Bu toplantıda gazete mü. 

dürleri, gazetelerinin dağıtılmasındaki 
imkfulsızhk dolayisiyle neıriyatlannı bu
gün gece yansına kadar geciktirmeğe 

karar vermişlerdir. 

Grevciler Röno fabrikasını yeni
den işgal ettiler 

Pariı, 5 (A~A.) - Dün grevin tekrar 
başlamış olduğu Röno fabrikaları mü
dürlüğü, "fabrikaların intizam ve sükiin 
içinde işgal edilmiş olduğunu" bildirmek
tedir. 

"- Grevciler, arkadaşlarının evleri. 
ne gitmelerini ve yemeklerini yimelerini 
temin için nöbet değiştirme işini bizzat 
kendileri tanzim etmişlerdir. İşçilerin 
istekleri meselesi ne olacağını anlamak 
için B .Blum'un saat 12.30 da söyliyece
ği nutku beklemek gerektir. Anlaşmaz. 
bk, artık bizim hal edebileceğimiz şe
kilden çıkmıştır. Bu vahim meseleyi hal
letmek hükümete düşer . ., 

Grev boyuna µenişliyor 
Versay, 5 (A.A.) - Seine-et-Oise'in 

bir çok yerlerinde grev, yeniden yirmi 
kadar fabrikaya sirayet etmiştir. 

Vilayetlerdeki zararlar 
Lens, 5 (A.A.) - Lens madenlerin· 

de grev, vah1mleşmiştir. 18 bin işçi gre
ve iştirak etmek üzere yer yüzüne çık
mışlardır. Öte taraftan bir cam fabrika
sının işçileri de grev hareketine işti. 

1 

rak eylemiştir. Due bölgesindeki de
mirhaneler işçilerinden bin yUzil de iş· 
lerini bırkmışlardır. 

Hiç bir hadise vukua e:elmemiştir. 

1 v 

ola; EB markasını 

ANKARA BELEDiYE REISLIGI iLANLARI 1 
İLAN 

6 Haziran 936 dan itibaren birinci ekmeğe on buçuk, francalaya 
on beş kuruş fiat konulmuştur. ( 1268} 1-2328 

İLAN 
1 - Halde süpürgeci dükkanına talip çıkmadığından yeniden 

on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (250) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (20) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemı· 

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be· 
tediye Encümenine müracaatları. (1253) · 1-2318 

İLAN 
1 - Halde 12/ 32 numaralı dükkanın kati teminatı verilmemesi 

hasebile ve mukavelesi yapılmadığından ihalesi feshedildiii'ldt>ıı 
yeniden on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 815 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 65 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün ya21 işleri ka1etııi· 

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be· 
'ediye Encümenine müracaatları. (1254) 1-2319 

İLAN 
1 - Samanpazarında 5 numaralı dükkana istekli çıkmad~f!ından. 

yeniden on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştr. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be·· 
lediye Encümenine müracaatları. (1258) 1-2323 

1 LAN 
1 - Belediye binası altındaki mağazaya talip çıkmadı~ınılan 

yeniden on beş gün müddetle acık artırmaya konulmuştur. 
2 - Bedeli icar senevisi 2400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (180) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

ne. ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be· 
lediye Encümenine müracaatları. (1257) 1-2322 • 

iLAN 
1 - Halde 6/ 42 numaralı dükkanın kat'! teminatı verilmediğin· 

den ve mukavele yapılmadığından ihalesi feshedilmekle yeniden orı 
beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Bedeli icar senevisi ( 1100) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (32,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi· 

ne, ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta 'Be· 
'.ediye Encümenine müracaatları. (1256) 1-2321 

İLAN 
1 - Halde 4/46 numaralı dükkana talip çıkmadığından yenıder.. 

on beş gün müddetle açık artırmaya çıkanlmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (700) liradr. 
3 - Muvakkat teminatı (82,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne. ve taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat on buçukta Be 
lediye Encümenine müracaatları. (1259) 1-2324 

İLAN 
1 - 400,000 aded Yahşihan parke taşı on beş e-ün müddette ka 

pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (36000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2700) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün fert 

işleri Direktörlüğüne, taliplerin de 19 haziran 936 cuma günü saat 
m buçukta Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - Teklif mektuplarının o gün saat dokuz buçuğa kadar bebe· 
mehal verilmesi lazımdır. ( 1255) 1-2320 

~ ' - • ; • _;_ • • • .. • ' :.. • • • "· - ... - ,,. _. -:. f'... 1...,, 

Türk Hava ((urumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 

liralık bir mükafat vardır , 
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Evkaf Umum Müdürlüğünde~ı : 
Kıymeti aıuhammenesı. 

Akar .. Lira ıcr. Nevı 
No. Akarın mevkıı 2400 _ Dükkan 
33/ 89 Hoca paşa Anafartalar.. 535 _ ,, ,, 
42/ 16 " " Zencirli canıdıdı . 610 - " " 
46/ 7 Hükümet ca esı d 31 M " " .. ""kkinın teslim günün en ayıs 
Yukarda yazılı mazbut uç du 936 ""nünden itibaren 10 gün 

937 P."ününe kadar kirası 31 Mayıs 'thale 10 Haziran 936 çar
müddetle açık artırmaya konutmuşt!1J· t Müdürlüğünde yapılacak· 
tamba giinü saat on beşte ~~kaf va~ ı:ti enlerin her gün varidat 
tır. Tutmak ve şartlarını o~renme Y1 2225 
MüdUrınq.une milraeaatları (1207) 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden : 

• • d V kllet ihtiyacrı için alınacak lçme 
1 - 1936 mali yılı ıçın e e 

menba suyu pazarlığa kon;muşturd·el. 416 lira 35 kuruş olup muvak-
2 - Bu işin tahmin edılen be 1 

kat teminatı 31 lira 22 kuru~tuVr. k"l t levazım Müdürlüğünde gö· 
3 - Şartnameler her gün e a e 

rülebilir. . .. 14 de Vekalet binasında kurula· 
4 - Pazarlık 8.6-936 günu saati aktır isteklilerin yukarda ya

cak alımsatım komisyonunda yap! ac atı;.,ak atacakları makbuz· 
zılı teminatlarmr Vekilet veznesı~e r!tsyona müracaatları. 
larile birlikte belli gün ve saatte 0 

( 1238) 1-2290 

Evkaf Umum Müdürlü_ğünden : 
Tahmin edilen 

Akar yıllık kirası k.. Akarın nevi 
No: Lira Kr. Akarın mev 11 Çukur han 

426 2~~~ A:anhane :t PÇ:ı!:ır han altında _ dükkan 
~6n " 
426/2 180 .. ,, .. .. 
426/3 225 n " " ,. 

426/4 90 ,, ., .. " 
426/5 200 .. ,. .. it 

426/6 60 " .. " ,. 
426/7 60 .. ,, .. ,, 
426/8 60 ,, ,, .. .. 

426/9 60 "dükk"nİarın teali; tarihinden itibaren 31 
Yukarda yazılı ban ve • a Huiran 936 gilniinden itibaren 

Mayıs 937 gününe kadar kiralan 3 tur tbale 13 Haziran 936 
on giln müddetle açık ar~~aya =;u'j:~lzına"nında varidat müdür· 
cumartesi günü saat on ıkı .e ev a 7 5 buçuk muvakkat teminat 
lüğünde yapılacaktır. İsteklılerd~!'~ %n,,;ek istiyenlerin her gün va· 
alınacaktır. Tutmak ve şartlarını o,,re 1-2269 
ridat Müdlirlü~Une müracaatları. 0 222) ------

Bursa Urbaylığından : 
• 

:soğuk hava deposu ınşa sı : 
1 cak (!8811 lira keşif bedelli) soğuk 

Bursa mezbahasında yapı a sarf li le eksiltmeye konulmuş.. 
hava deposunun inpatı ~palı~936 ';:,,:mbe günü uat 16 da ya· 
tur. Ekailtıne ~e üate~esı 1 

111 
takıJDJ 94 kuruf kaqıhğmda ve. 

pılacaktır. Eksiltme kigıdlarm göre elmfltmeye girebilmek eh· 
rilir. İstekliler, 2490 sayıl~ ~d fenni ehliyet, ihtisas ve ticaret 
Jiyetini haiz olacak ve bu ,,tere 81 bais olacaktır. istekliler, bütün 
ıicil ve mail itib~r vesi!'-1arnrnde uray bat mühendisliğine ve 2490 
tartları anlamak içın her •t .ııaa~ maddelerine uyarak 1411 liralık te
•rıtı kanunun 32, ~3 ve 3i ii~!J tevdi ederek U.ıterme saatinde uray 
mınatlannı ve teklıfname e l-226S 
komisyonuna müracaat etsinler. (122-0 - ' 
Evkaf Umum Mü~ürlii_ğünden: 

Tahmin edilen 
Akar- Yıllık kirası Akarm mevkii · -- Akarn nevi 
No. Lira K. Dükkin 

189/17 290 - Hacı A}'"PZ- l{oyunpazarı • 

190/16 280 - " " n 
191/15 280 - " .. " 
192/13 280 - ,, ,, " 
193/14 280 - ,. .. tn teali~· tarihinden 31mayfs937 
Ebu İshak vakfindan beş ~ukkl93~ .... n..unden itibaren on ğtin müd· 

tününe kadar kiraları 3 hazıran 11-

detle açık artırmaya konulmuştur •• gU U saat on ikide Evkaf apar· 
İhale 13 Haziran 1936 cumartesı ?. de 7,s mu~kkat temın.t a• 

tnnanında yapılacaktır. lsteklile~~en yuzk • tiyenlerin her gün vari· 
bnacaktır. Tutmak ve şartlarını oe-renme ıs 1-2268 
dat müdürlüğüne müracaatları. (1224) -
İstanbul Cumuriyet 

l\füddeiUnıunıiliğinden: 
• • • • in ı 6 93C5 giinünden 1-6-937 gtl. 

İstanbul ceza ve tevkif =ıtiloda~ ibaret ve beher çifti 960 
nilne kadar satın alınacak vi km k kapalı zarfla eksiltmeye 

f:dantu458!50uh!!!!.~:t1c~e~~95:s li~adır. Muvakkat teminat 3716 
1i uı r. aA ___. 

radır. • • arından maada her giin tıtan· 
bu lıteklil~r fCar~~~yı tati~~sinde görebilirler. Eksiltme 
17 1 Miiddeıumumılı~ı. Leva: 14 de tstanbulda yeni postahane bina· 

• ~::i~t:~~~a Su~~:ı':mumiliği Levazım Dairesıt·ndde yapb;!a:!; 
tır E · • • ki • rflarını eksiltme saa ın an • ksıltmeye gırece erın sa D • esinde toplanacak ko-
e":"eline kadar lstanbul Adliye Levazım k :.~ bizzat vermeleri Ve 
lhıayon riyasetine numaralı makbuz mu a 1 

• •1 k A~l-
Yalıut dq zarfı mtıhilr mumu ile kap1=1!31~':;.i ~~~te ~ati 

Ankara Valiliğinden : 
Aylık muh. Dipozito 

Metruke bedeli icarı Miktarı 
Mevkii 
Yenişehir aşağı 

K. No. Ho. Müştemilatı Lira ku Lira ku 
3 oda. mutbah, 

360 Hela, odunluk 
kömürlük 

ayrancı 

ıs oo 13 50 
Yenişehir süleyman 3 oda mutbah, 
B. mezarlığı 385 bela taşlık, kuyu 20 00 18 'lO 
Yenisehir kavaklı 3 oda, 1 mutbah, 
dere 6-328 396 ı hela banyo 27 00 24 30 

Yukarda mevkii kapı ve metruke numaralarile müştemilatı ve 
aylık bedeli icarı muhammenleri yazılı evler 5 haziran 936 cuma 
günü saat 15 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine kadar ica· 
ra verilecektir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey ıUrmek Uzere sözU geçen 
gün ve saatte hizalarında gösterilen dipozito makbuzlarile defter· 
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1089) 1-2032 

Denizli Vilaveti Daimi 
Encümeninden 

Denizlide Uçancıbaşı mahallesinde husust idareye aid (pandu· 
zoplus fabrikası demekle meşhur) fabrika ve imallthane binası, 
imalathanede bulunan ve nevileri ve ne işde kullanıldığı kaimeye 
bae;Jı cetvelde yazılı olan malrina ve aletiyle birlikte 4158 metre mu
rabbaı veri muhtevi binanın mutkiyeti satılmak üzere kapalı zarf 
usulü ile ve şartnamesi dairesinde 28 gün müddetle artırmaya ko· 
nulmuştur. 

1 - Muhammen kıymeti (15000) lira ve muvakkat teminat ak· 
çesi (1125) liradır. 

2 - ihale 17 Haziran 936 çarşamba günü saat 15 de Denizli vl· 
]ayeti Dcıimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Sartname bedelsiz olarak Denizli encümen kaleminden te· 
darik edilir. 

İstekliler teklif mektuplarını ve 1125 liralık muvakkat teminat. 
tarım 2490 sayılı kanunun 32 inci maddeaindeki sarahat dairesinde 
avnı ~nde ve muayyen saatten bir saat evele kadar makbuz muka
bilinde Denizli flbavlre:ına teslim etmit bulunacaklardır. Posta ile 
rcönderilecek mektunlann nihavet ikfoci maddede yazılı saate ka· 
dar gelmiş olması ve dış Hrfların mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bultmması lbrmdrr. Postada olan ~ecikmeler kabul edilemez. 

5 - ihale 2490 sayılı artınna eksiltme ve ihaleler hakkındaki 
kanuna J!'Öredir. ' 

6 - Sartname öm~~i Denizli encümen kalemindedir. 
7 - flıale bedeli üç taksittedir. Yıl icinde ödenecektir. 
8 - İlan ücretiyle pul ve sair masraflar alana aittir. 

(1372) 1-2198 

PROFESÖR ZATİ SUNGUR BUGllN SDE PAZAR 
GllNU 6 DA TEMSIU.ERI iÇiN TENZILA TLI 

TARiFE TATBiK EDECEKTiR. 

Zonguldak Valiliğinden~ 
25 • 5 - 936 da ihale edilmek bere ilin edilmişken ibaleai 936 ıe· 

nesi haziran ayının onuncu günü saat 15 de Zonguldak viliyet dai. 
mi encümeninde yapılmak üezre yüz elli yedi bin ıeksen yedi lira 
muhammen bedelli Beycuma • Çaycu.ma yolunun o+ooo. 25+934.60 
kilometreleri arasında şoee ve sınai ımalltı işi vahidi fiatla ve ka • 
pah zarf usutu ile eksiltmeye konulmuştur. Ekailtme şartnamesi ile 
fiat bordurolan ve ketif hullsa cetveli mukavelename projesi ve hu. 
susf şartnamesi yedi lira yirmi bet kuruf mukabilinde Zonguldak 
nafıa müdürlüğünden satın alınabilir. Muvakkat teminat 9104 lira 
35 otuz bet kuruştur. isteklilerin muvakkat teminat ticar~t odaam • 
dan 936 yılı içinde alınmıt vesika ve resmi gazetenjn 2397 ıayıh nüs
hasında ilin edilmiş olan talimatname hükümlerine göre Nafıa Ve
klletinden alacakları fenni ehliyet vesikası ile birlikte teklif mek. 
tuplarınr yukardatd giln ve saate kadar viliyet daimi encümen reis· 
liğine vermeleri ve bu işe ait evvelce yapılan ilinm bükUmaüz ol • 
duğu llin olunur. (1210 1-2242 

Kültür Bakanlığından: 
1 - Orta okullarda f~ almanca ve ingilizce muallim mu

avini olmak istiyenler için bu •.~ne iıp,Uhan açılacaktır. 
2 - tıilıtihanlar 1 eylQl salı gunU İstanbul üniversitesinde baalı· 

yacaktır. ;J. " 
3 - Bu imtihana dahiloıa~ın: 
A) Tiltk otmalan, 
B) 20 tlen eksik ve 45 den fula yaşta olmamaları, 
C) HüJnühal erbabuıdan oldukları, cinayet ve cünha nevmden 

mahkOmiyetlerl olmadrfl bakkmda mahalli viliyet veya kaza idare 
beyethıden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve muallim 
olanlar bu kaytttan milıteana olup mensup oldukları daire lmirinin 
vereceği vesika kafidir) 

D) Heı- türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücut lrı.. 
Alarmdan salim olduklarını iıbat eder tasdikli hekim rapqru ibraz 
etmeleri, 

E) En az liıe ve 4, 5, es, auuflı ağretmen okulu mezunu veya bun· 
larm muadili tahsil görm'.lt olmaları, 

'.Muallim mektebinden mezun olanların en az iki den senesi mu· 
allimllk etmit bulunmalan lAsımdır. 

4 - Naıe;etler imtihanda muvaffak otduklan takdirde 1702 nu· 
maralı kanunun ? inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde 
herhangi bir orta \.:drisat muallim muavinliğine tayin edilecekler • 
dit. 

5 - Yukarıki flltları hail olan namaetler bir iatida ile Vekalete 
mUracaat edeceklerdir. Bu iatidaya fU vesikalar bailanac:aktn. 

A) Nüfus tezkereıinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait pbadetname veya veaikalannm asıl 

veyahut suretleri, 
C) Hilanü hal mazbataır, 
D) Mahallt Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

ııhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif ldareainden tasdikli ve fotografb fit 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonauz fotograflar; 
Bu vesikaların en son 1 • 8 - 1936 tarihine kadar Vekilete ğönde

rilmiş olması lazımdır. Bu tarihten IOlll'a Vekilete gelmit olan ve 
ya evrakı mfisbitesi noksan gönderilmit bulunan istidalar bakkınd; 
muamele yapılmı:vacakttr. Keyfiyet ilin olunur. (1215) 1-2244 

Tarsus Belediyesinden : 

ilin ve ban«i işe aid oldujuıiun yut , ... u • ı 
iadeli teahbiltlil olmak Uzere ınektupla vöndermeleri ılan o unur. 

(2988) t-2285 

"300" lira aylık Ucretle belediye mühendisliği açıkhr T 11 tanların tasdikli diploma örneği nsair resmi kav dl . ' a P o-
29 huiran H36 gününe kadar belediyemize ınüra gı t arıle bc~~ber 

1 olunıır. (1212) caa etmelerı ilin 
1-2227 

1-2325 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLlGt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 

iLAN 
Cinsi Mikdarı muhammen B. tık teminatı 

Kilo Lira Lira K.r. 
Zeytin yağı 600 420 31 50 

WKırıkkale ~skeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 60 klio zeytir. 
ya11tı 22 • 1-lazıran • 936 pazartesi günü açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Talipletın muhammen bedeli olan 420 liraya mukabil 31 
ura .!iO kuruş ilk teminatlarını :k.;rıkkale Askeri fabrıkalar muhaae• 
beciliğine yatırarak saat on dörtte mektep satın alma komisyonun. 
da hazır bulunmaları. (1199) 1-2233 

İLAN 
Mikdarı Muhammen B. ilk teminat 

Koyun eti 6000 kilo 1800 135 Lira 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 6000 kilo koyur; 

eti 1~ haziran 936 çarşamba günü saat 14-17 ye kadar açık eksiltme• 
ıuretıyle satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdan hl• 
zasında yazılı muhammen bedeline mukabil 135 lira ilk teminatla· 
rı.nı Kırıkkale askeri fabrikalar. muhasebedliğine yatırarak belli 
l{iln ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1098) 1-2068 

iLAN 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 330.000 kilo yulaf veya ar4 

padan ucuz fiat teklif edilen 16 haziran 936 salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen tutar 17325 arpanm 14025 li4 
radır. İlk teminatı yulafın 1300 arpanm 1053 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evel komisyonumuzda görill«tllir. İsteklilerin ilk te· 
1Dinat makbuz veya mektupları ile beraber 2490 sayılı kanunun 
2. 3. üncO maddelerindeki vesaikle birlikte belli gün ve ihaleden en 
az bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıdaki komutan-
lik artırma eksiltme komisyonuna vermeleri. (1219) 1-2260 

İLAN 
Kilo 

40000 Pirinç 
15000 Mercimek 
15000 Zeytin tanesi 
25000 Nohut 
12000 Taze peynir 
50000 Kuru f asulya 

Yukarda yazılı pirinç, mercimek, fasuİya 13 haziran 936 cumarte. 
si saatı pirinç • 10-11. mercimek 3-4 kuru fasulya 5 de kapalı zarfh 
ibatesi yapılacaktır. Taze peynir, zeytirl ~Iİ, nohut buıılar lac 
20 haziran 936 cumartesi ~nü lcaoalı zarfla eksiltmesi yapılacaktıq 
Taze peynir saat 10 zeytin tanesi saat ı 1 de nohut saat 14 de kapa 
h zarfla eksiltmesi yapılacaktır. fstekliJeri Kırklareli tüm atın al· 
su komisyonuna gelmeleri. (1264) 

tL.41' 
Kilo 

~38067 Sığır et 
18250 Yoğurt 

29800 Süt 
AOOOO Yulaf 
20000 Sabun 

1 - Yukarda mikdar ve cinsleri yazılı yaş ve kuru maddelerin 
16-6.936 tarih salı günü pazarlıkla satın abnacaktır. Mezktr günde 
taliplerin saat onda teminat ve kanunun ~lgelerini havi -.eaikaları 
ile Kırklareli tüm satın alma komisyonunda bulunmalan. 

2 - Sabun, sığır eti saat onda diğerleri CSğleden sonra yofurt ve 
ıilt saat üçte yulaf saat dörtte alınacaktır. (1263) 1-2330 

Ziraat Vekfiletinde n : 
Daktilo Aranıyor 

Süratli ve hatasız yazmak ve asgari orta mektep mezunu olmalr 
prtiyle bir daktilo alınacaktır. Verilecek (60 altmış) lira ücretini· 
terdeki i§ kabiliyet" ne göre artırılması mümkündür. Tahsil derecesi 
yüksek ve ecnebi dillere vukufu olanlar tercih olunur~ 

İsteklilerin Ziraat Veklleti Neıriyat İtleri Direktörlilltine mü~ 
racaatlan. (1230) 1-2276 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANü\RI UMUM 1 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU ll..ANLARI: 

Ankara • Çankırı - Ankara gezinti trenlerinin 7-1..936 pa
zar gününden itibaren her pazar günü qaiıdaki yazık aaatle• 
re göre itllyeceği qıuht~e~ halQ ~· olunur. (1.2:'6) 

CtDtS DÖ Ş 
Ankara K • 7 , 45 Çan ırı K • 19 • 10 
Cebed V • 7 • 53 Jr8leefk V • ft • 11 

Kalecik 

Çankın 

K - 7 • 56 K • 21 • 15 
V • 8 . 52 Yo~f V • 22 • 41 
K • 8 • 54 K • 2z • 42 
V • ıo . 01 Kayal V • Z3 . 24 
.K • 10 • 10 K . 23 • 26 
v . 12 • 10 Cebeci v . 23 • 37 

K • 23 • 40 
Yem~fıir V • 23 • 45 

1-2304 
~ K . 23 • 47 

Ankftıi V , 23 • 52 
tLAN 

Muhammen bedeli 14407 lira o1an m11~telifülcins elektrik mal· 
zemeai ve gloplar (6. 7. 19 6) pazartesi gül\U saat (15 30) da k 1 
zarfla Ankarada idare binasında satın almacaktır ' apa 1 

Bu ite girmek istiyenlerin 1080,52 liralık mu;akk t t • 'l 
.k t · "ği "k 1 a emınat 1 e anunun ayın ettı vesı a arı ve resmi gazetenin 7 s 1936 
3297 Ho lu niishasında intişar etmiş olan talimatna~ • d • ~· Vt. 
almmıf ehliyet vesikasını ve tekliflerini aynı gil e aıresındt 
dar komiayon reiıliğine vermeleri llzmıd n saat 14,30 a ka· 

Şartnameler parasız olarak Ha d '~· T 
dUrlUiiinde, Ankarada malzeme lai:?.a~da ad weseltüm ve sevk mü. 

sın e agıtılmaktadll'. 

İLAN (l235) 1-2311 

Pazar günleri Ankara • Gazi 1~·-••RRR~IRllJlllllB!d 
nasında i'ilemekte olan 17 21 a.ı 
!:e· 2ı3, ~'. 32, ı1 34 No. ıı ba~liy~ . Satı}ı}r Ev ·-· 

n erının at yarışlarına gide· ~ 
ce'lr halka k?lartık olmak üzere 
yarış mahallı cıvarındak· p· k E 
hane durağında durdun:la~ı;_: 
n muhterem halka ilan olun 8 ur • 

Ankara K. 
Fişekhane v. 

Pişe khane K. 
Ankua V 

(1270) 
1721 1723 
13.55 14.30 
14.00 14.35 

1732 1'734 
17.18 1'7.34 
17.22 18.00 

1--2111 

Ve Arsa 
Yenişehirde Sıhhat Bakan· 

~ığı karıısında iki bina JÇma
ga e1verişli 440 metre mu~ 
bar aı'ııa ile Yenişehirde Koca· 
tepede yedi odalı bütün kon-
foru havi bir ev 1 ktıı-. 
1~ No. ya tele on ediL 

meaL 1-2288 



SAYFA 8 ô HAZİRAN 1936 CUMARTE;:) 

~1avi ve Ozalid liağıtları üzerine PLAN }{O py ALA RJ süratle yapılır 
Halil Naci Mıhcıo~lu ticaretevi 

__ 4ıı iara Belediye 
Reisliğinden : 

Atn· zarında 
l{onulan • 

rıııe 

kaç hir 
...... 
!!ll 

~" at ){ulesi iize· 
canavar düdii-

•• o-un 
"" 

tecriihe 
icin !!avri m ıav re z·ıı anlar-. 
da i"ttürülece~ o tınur .. 

c. 
(1267) 1--2327 

o· ın.r n : 
Mües"esede mevcut tecriibe havvan "rile serom beygirleri icin 

asgari ı ı;ooo azami 2~000 kilo vec;il yonca ~azarlığa konulmuştur. 
Tahmin edi 1en bcıieli 'i62 lira 50 kurt• ur. 1' =ılesi 22-6-936 puarte i 
günü saat 15 dedir. Sartn.,"J;esi H'ic'ürive-t•en bedelsiz verilir. T<1-
liplerin ?•9') savılr lrnnunda va111ı ı:;:ırtlar ch'ıilinde ve muayyen o
lnn giinne 42 ira 50 kuruc;Juk tem:natlari 1e 'ıirlikte 7.iraat Vek~ile
ti Mulrrp' e DirektörJii<Yünde top1anacak nfan k'lmisvona gelme-
leri. (l'Zı;O) l--2314 

.,\nk·1ra \ 7 ~ rtif'Hnden: 
Senelik icar bedelleri 420 ser liradan ibaret bulunan hususi ida

reye ait Mic:akı Milli mahallesinde ka;n iki ban hane için ayrı. ayrı 
yapılan ar•k artırmada istekli çıkmadığından ihalesi yapılmak üze
re acık artırma miirl<leti 10 gün ıızatılmstr. 

İstekr 1 .. rin % 7 bucuk teminat makbuz veya mektupları ile iha
le günü rlıi"l'1 encümene rrelmeleri s:;ırtnamesini görmek istiyenle
r:n hııs11 .. • .,,,.ı,::ıı:;ebe müdürlüviine mür r"'"tları ilan olunur. 

(1265) 1--2332 

ANK 
Uı " :e mı iidürlüfi·üı1c en: 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Vahidi fiat ve keşif huliisııları, 
E) Prnieler. 
ts•eyenler bu evrakı 3,96 lira bedel mukabilinde Ankara
da Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat 
Mfüliırliiğünden alabilirler. 
e'1ilen inşaat bedeli 79.261,49 liradır. 

2- Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır 
1- Konya Ereğ'lisi Bez Fabıikaı.ında yapılacak muteferı ik 

in aat vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmı tır. Tahmın 
3- Eksiltme 16. 6. 1936 Salı giinü saat 16 da Ankara Ziraat 

Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki komisyon· 
da vabılacaktır. 

4-- El•siltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5- f ste 1·lilerin 5.213,07 lira muvakkat teminat vermesi lazım

dır. Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen meb· 
ıa;.. cesametinde bir bina inşaatım muvaffakıyetle yaptık
larını tevsik ederek eksiltme gününden üç gün evvele ka
dar bunu teklif mektuplarına leffedeceklerdir. 

6-- Te1 lif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saattan bir 
san• evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdiirlüğüne 
ma'·buz mukabilinde verilecektir. 
Po5ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatın· 
dan bi!" saat evveline kadar gelmis ve zarfın kanuni şek· 
!in ' 0 kanatılmış bulunması Jfizımdır. 1- 2218 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen 
Akar yıllık kirası 
No: Vra Kr Akarın mevkii Nevi Vakfın ısmı 

7 675 Koyun pazarı caddesi Dükkan Abdülhadi 
24 52 Atpazarı Baraka Saraçsinan 

. 27 57 .,, " .. , " " ,, 
45 960 Koyun pa1ar pideciler Dükkan Abdülhadi 
61 250 Kapan han yokuşu Mağ&za İbadullah 
73 30 Kayabaşı cin deresi Ev Kayabaşı 

f 

173 360 Koyun pazarı caddesi Dükkan Muslahattin ağa 
Yukarda yazılı vakıf akarların ihale gününden itibaren 31-5-937 

günü!lf' katlar bir senelik kiraları birinci açık artırmada isteklileri 
çıkmadığından 3 haziran 936 gününden itibaren bes gü:1 daha uza
tılması kararlaştırılmış olduğundan isteklilerin tutmak ve şartları
nı öğrenmek !çin yiizde yedi buçuk teminat akçeleriyie birlikte 
\hal~ günü olan 8 Haziran 936 pazartesi günü Jaat on beşte ikinci 
ıakxf apartıTıı.nda Varidat ve tahsilat Müdür!ii<Yiine gelmeleri. 

(1244) 1-- 2313 

§mı u 111111111111111ııım111111111111111111u111111111mı11111111111111111111 un ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı = 
i Elektrik Sirlietinden: .~ = ' = 

il lll lll ll l il l il l l l il lll lllll l lllltllll il lll il l l l ll lll l l lll lllllllllll l li il l il l l ili l l l il lll il l il l il il l l l l l l il il l il l il ll l il lll lll 

--- KIŞA BIRAKMA, Y AZD~~ N AL! 
-- ---llP• ... 1 -

HER SOBADA YANAN 
EN FAZLA ISITı\N 

--1 _:: 

ı-: -
-- TüRI( ANTRASiTiNi AL 

En ho~ ırn.yva •u.c.uuuı 

bazı defeuer. Miıle, bağır~ k, kıt· 
ı aci- erde.ı miitevellit rahatsı?:· 
'ıkları önler. Hazmı kola, lnc:tırır. 

t•H'ifo· Kaıınık ı-r.zanf'c;İ 
BevoÖ')u fsta.,lnıl 

-·-
ı~ 

---
---
--

\I~ -~ BiR L\ W. 
' 

YAZDAN ..t\L! 
HER MALTIZDA YANAN 
CABUK TUTUŞAN 

· ·alıl{ haı e 
Cebecide Musiki muallim 

mektebi karşısında Cebeci kara
kolu yanında 6 numaralı hane 
3 oda. mutfak, banyo. su elektrik 
vardır. 

TüRI( ANTRASiTiNi AL 
-
--

Kulüb sinemasında kontrol B. 
1\1ııst::ıfava miirı>r:ı::ıt edilmesi. -~ . -- K -~~ ~~ BIRAKMA, YAZD~!\N AL! 

YAZI 
İstanbu da . 
gecırecp ,.. ere 

ır.,-1.::ıcta tr<1mv.nr V"1 •ır•rla 

-------
1'o.,forlu krrmen rr,,1;ı;ıv-1ı hir = 
r'l<ıire 2f"I h,..,iranrbn ?Q evlflc- "a· -

-- t?N>z 
er@ 

ISGARALI HER OCAKTA YANAN 
EN AZ FİRA VEREN 

d::ır ıwda 7.~ lira ilr kira•ra verile- = T Ü R K A N T R A s İ Tİ N İ A L 5 
('Pt•tir. = = 

f c;tivenlerin Ankara posta kutu- = 5 

-!:1t-(l4)-ert'_iirar_;ı;ıtla_n. !-~ - KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL! 1 
Y Pllİqnhirfl(' - = 
Kiralık Ev :.1= 

(Şehirl Nurihev) Y{'kc:el so-

:: ~I~; ~;ı~: ;: ; ;~; ~~~4 od? i h~;~~ -lllllllllllllllllf lllllllllllllllfllfllllflfllflllllflflllllfl lllllfflflllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Eczelcr kalf asr 
aranıyor: 

Ankara Merkez eczanesine 
müracaat 

ZAYi 
345 sayılı pazar ruhsatiyemi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisi biikümsüzdür. 

Şen çay evi 
Haydar 

1--2256 ____ _._ _____ _.;;1_233_3 __ 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK REİSLİÖİNDEN: 
Ankaramn Saraç Sinan Mahallesinde 14 Sayılı Evde Fatmaya: 
Ankarada Gümrüklerde Evrakı Müsbite Kaleminde Ahmet tara

fından aleyhinize açtığı çocuk teslimi davasının tahkikatı hitam 
bulmuş ve duruşma günü olarak da (15-6.936) pazartesi saat 14 de 
tayin edilmiştir. O gün ve saatte duruşmada bulunmadığınız veya 
bir vekil gönderm~diğiniz takdirde H. U. M. K. (401) ve (402) inci 
maddeleri mucibince gıyabınızda duruşmaya devam edileceği ve bir 
daha da mahkemeye kabul olunmıyacağınız tebliğ yerine geçmek 
üezere ilan olunur. 1-2310 

Tav1ıliculuk Enstitüsü , 

Direktörl~Oündeıı : 
Tavukçuluk Enstitüsünden her gün çıkacak olan yumurtalar 
10-6-93fi dan 30-9-936 tarihine kadar pazarlık ve artırmaya ko. 

nulmuştur. 
Pazarlık ve artırmaya ait şartnameler Çankırı caddesi üzerinde 

bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğü tarafından isteklilere-
. parasız olarak verilir. Pazarlık ve artırma 9 Haziran 936 sah günil 

saat 10 da Tavukçuluk Enstitüsü binasında toplanacak komisyonda 
açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat 32 liradır. Banka mek· 
tubundan başka verilecek teminatla pazarlık ve artırma gününden 
en az bir gün evel usulü dairesinde Malsandığına yatırılması ve 
makbuzunun komisyona verilmesi lazımdır. İsteklilerin şartname 
almak üzere her gün Enstitü Direktörlüğüne ve artırmaya girecek. 
!erin de yukarda yazılı günde Tavukçuluk Enstitüsünde toplana-
cak komisvona miiracaatları. (1237) 1-2289 

ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA DAİRESİNDEN: 
Fatihde Çar amba caddesinde 5 No. 1u evde haymanalı Ali Rıza 

namına tanzim edilen İcra emri arkasına verilen mesruhatta ve za
bıta tahkikatında Borçlu ikametgahının meçhul olduğu anlaşılmak
la Hukuku usul muhakemeleri kanununun 141, 142, 143, 144 üncü 
maddelerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere bir ay 
müddet verilmiştir: 

Bu müddet zarfında müracaat eylemesi ve aksi surette icraya 
devam edileceği ilan olunur. 1-2307 

Büyük inşaat ve yol 

Gümrük ve inhisarlar 
Vel{aletinden: 

1 - Gündelik genel buyurukların bastırılması ve ay nihayetind~ 
kitap haline konması işi pazarlığa konmuştur. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (975) lira ve muvakkat temi. 
nah (73) lira (12) kuruştur. 

3 - Pazarlık 8-6-1936 pazartesi günü saat 15 de Vekalet binasın
da kurulu Ahmsatrm Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminatlarını Vekalet veznesine yatı· 
rarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. (1252) 1-2317 

Ankara ValiliWnd en: 
Muhammen bedeli 20751 liradan ibaret buluna~ Ankara merkez 

kazası taş, kum ve saire rüsumu için kapalı zarfla yapılan artırma· 
da teklif edilen bedel layık hadde görülmediğinden 1-6-936 tarihin
den itibaren pazarlıkla isteklisine ihalesi yapılmak üzere ihale 
müddeti 30 gün uzatılmıştır. 

İsteklilerin her perşembe ve pazartesi günleri saat 15 de 155€ 
lira 33 kuruşluk teminat makbuz veya mektupları ve itibarı mal! 
vesikalarile vilayet daimi encümenine ve şartnameyi görmek istiyen· 
lerin her gün hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (1266) 1-2329 

-------------------------------------------
Evl{af Umum Müdürlüifinden : 

Akar 
No: 

99 
206 
121 
101 
209 
210 
207 

Tahmin edilen 
yıllık kirası 

Lira Kr Akarın mevkıi 
600 Koyun pazarı caddesi, 

79 Eti mesut nahiyesi 
425 Koyun pazarı saraçlar 

90 ,. ,, Pideciler 
35 Eti mes'ut 

" 
,, 

Nevi Vakfın ismi 
Hazinei evkaf 

" " 
" .. 
" 

,, .. " .. .. 15 
20 ,, tJ ,. " 

Yukarda yazılı vakıf akarların ihale gününden itibaren 31 Mayıs 
937 gününe kadar bir senelik kiraları açık artırmaya konulmuş ve 
birinci ve ikinci artırmada istekli çıkmadığından 2 Haziran 936 gü
nünden itibaren hır ay müddetle pazarlığa konulr.ıuş olduğundan 
bu müddet içinde istekliler yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatc 
akceleriıe ikinci vakıf apartımanda Varidat ve Tahsilat Müdürlü• 
ğüne ge·meleri. (1243) 1-2312 • 

nıiitealılıitlcrine 
Tecrübeli bir muhasip iş ara

maktadır. Yeni hal No. 22 Mu· 
hiddin, Tel: 3956 1-2309 

.1 YENi J SİNEMALAR 1 KUL_OP) 
- -~ Elektrik direkleri boyanacağından aşağıda yazılı yerlerde = İmtiyaz sahibi ve Basmu-= 7.6.936 pazar ~nü saat 8 den 17 ve kadar cerevamn kesil,.r.e~i = harriri Falih Rıfkı ATAY 

BUGÜN GÜNDÜZ 1,5 matinesinde 
GOZEL GÜNLER 

BUGÜN BUGECE 

JANDARK § ilan olunur: := Umumi Neşriyatı İdare = Tabakhane • Bendderesi = eden Yazı İşleıri Müdürü - -5 Samanpazarı - Yahudi mahallesi E: Nasuhi BAYDAR 
§E Yangın yeri • Doğum evi - Çankuı caddesi civ,mnda 

~ lllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllPJlllllJlllllllllll~ ._uı_us-Ba-srm-ev_in_de-ba-srlm-rş-trr_. 

S•A AT 5 DE 
PROFESÖR ZATI SUNGUR TEMSİL· 
LERINE AID TENZILA TLI MATINF 
DiKKAT: ön Balkan Numaralıdır 

GECE 
PROFESÖR ZA Ti SUNGUR TEMSiLi 

T ARlHI BÜYÜK ŞAHESt::R 

Sinema mevsiminin sonu olmasına rağJ 
m~n büyük bir muvaffakiyet1e 

devam ediyor. 


